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SKIKRETSSTYRETS ÅRSBERETNING 2014 – 2015 

 

1. ORGANISASJON 

Følgende tillitsverv i Oslo Skikrets ble besatt etter valg på Skikretstinget våren 2014: 

 Oslo Skikrets styre 

 Leder: Gudbrand Bakke Lillomarka skiklubb  

 Nestleder: Dennis Gylte Ingierkollen/ Rustad      

 Styremedlem:  Peter Zimmer IL Heming    

 Styremedlem:  Terje Ulsrud Koll  

 Vara rep.  Vibeke Wilhelmsen IL Heming  

 Leder Alpin: Roar Karlsen Ingierkollen/ Rustad     

 Leder Hopp: Ann Kristin Sætre IL Heming    

 Leder Kombinert: Mette Sannes Kollenhopp    

 Leder Langrenn: Espen Utaker Vestre Aker  

 Leder Freestyle Henrik Nordviste 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  
 Leder:  Jørn Styrkestad   Kjelsås IL 

 Medlemmer: Frank Grønvold  Lillomarka 

  Terje Grimshei  Østre Aker 

 Varamedlem: Roar Gaustad                       Ready/ Kollenhopp 

 

 

2.  ADMINISTRASJONEN 

Administrasjonen i Oslo Skikrets har i perioden bestått av Administrasjonssjef Toril Vik og 

Administrasjonskonsulent Tove Andersen.  Tove jobber 80% for Skikretsen og 20% for 

Rustad IL.  

Administrasjonen koordinerer og fremlegger saker på styremøte/AU møter i kretsen. Det er 

avholdt totalt 8 styre/Au møter i kretsen i kretsen, Administrasjonen har all oppfølging av 

eksterne/interne samarbeidspartnere, følger opp saker fra grenkomiteer, informasjon til 

klubber, anleggsutvalg og andre nedsatte grupper. Det har vært brukt mye tid på å komme i 

gang med den nye kursstigen og å få avviklet kurs. Oppstart av Team Veidekke Oslofjord har 

vært veldig vellykket.  NSF betaler hovedvekten av Administrasjonssjefens lønn (-100.000,-), 

og ca. 10 % av tiden er avsatt til å utføre oppgaver for NSF. Skikretsen betaler for 

administrasjonskonsulenten. Det har vært fokus på å finansiere deler av den stillingen 

gjennom prosjekter som gir en viss inntjening. Arbeidet med en sunn og god økonomi er en 

viktig del av administrasjonens oppgaver 

Administrasjonene har arrangert flere trenerkurs i Langrenn og Alpin, samt hatt tilbud om 

trenerkurs i Kombinert/hopp. De fleste i samarbeid med Akershus og/eller NSF. Tove 

fungerer også som kurslærer på trener 1 og 2 Langrenn.  
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3.  MEDLEMSBEVEGELSE 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2014 

 

2015 

                    

Skilisenser/sesonglisenser 

alle inkl 

skiforeningen       794 1599 1990 2095 

 

1815 

 

1788 

                    

Antall klubber i Oslo 

skikrets   46 47 46 45 44 47  52 

 

49 

 

                    

Antall medlemmer alle OSK 7122 7804 7925 8706 10692 10007  11904 

 

12275 
 

Antall medlemmer Langrenn 3894 4641 4607 5563 6918 7115  8300 

 

8841 

 

Antall medlemmer Telemark 35 27 88 60 41 31  36 
 

36
 

Antall medlemmer Kombinert 83 87 80 33 55 73  48 

 

42 

 

Antall medlemmer Hopp 151 157 205 155 193 227  329 
 

362 
 

Antall medlemmer Freestyle 397 359 351 385 394 1014  1328 

 

946 

 

Antall medlemmer Alpin 2562 2558 2594 3222 3104 1547  1863 
 

2046 
 

                  
  

Antall medlemmer Skiforeningen     10071 12847 11258 6290  5239 

 

5193 

 

                  
  

Antall starter i renn alle 17475 16867 13293 15177 19900 23498  25080 

 

21065 
 

24292 

Antall starter i renn freestyle       36 90 43  30 
 

0 
 

116 

Antall starter i renn hopp/kombinert       409 615 747  1021 

 

164 
 

360 

Antall starter i renn Alpin       2820 3024 2525  2024 
 

2223 
 

2497 

Antall starter i renn Langrenn       7061 10025 13507  13613 

 

11548 
 

15409 

Antall starter i renn Turrenn       4851 6091 6676  8392 
 

7130 
 

5672 

Antall starter i renn Telemark         55 0  0 

 

0 
 

238 

                  
  

Distansekort på nett totalt km 139525 147693 225960 309400 390501 
ikke 
avholdt 303899 

Ikke 
res 

Ikke res 

Distansekort på nett antall delt 1110 950 1370 1777 1987 

ikke 

avholdt   

Ikke 

res 

Ikke res 

Distansekort på nett gj.snittt km 125 155 165 174 197 

ikke 

avholdt   

Ikke 

res 

Ikke res 

                  
  

Telenorkarusell Antall delt   2000 1865 1975 2200 3325  2950 
 

3600 
 

3950 
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4. MÅL OG STRATEGIER  

Det er en del føringer i NSF’s strategier som omhandler 

 utvikling av kommunikasjon/IT og utvikling av gode systemer 

 rekruttering, bredde og frafall 

 utvikling av skianlegg 

 kompetanseutvikling/ny trenerutdannelse 

 gjennomføre tiltak på krets- og klubbplan når det gjelder anti-doping og programmet 

«ren utøver» 

Våre planer og strategier harmonerer godt med de sentrale føringene fra NSF. Mye av det som 

er jobbet med det siste året vil også prege det kommende året. Klubbundersøkelsen høsten 

2013 har vært nyttig ift. hva skikretsen har fokusert på det siste året og skal fokusere på 

framover 

Konklusjoner, og forslag til tiltak fra klubbundersøkelsen: 

- Det er etterspurt mer informasjon eller tiltak om det som har skjedd i skikretsen men ikke kommunisert 

ut.  Klubbene bør få vite mer om hva som skjer innenfor skikretsen. 
- Mer treningsinformasjon på nett. 

- Sette frafall og rekruttering på dagsorden 

- Vi bør bruke mer tid til anleggsspørsmål.  

- Ordningen med moms refusjon må bli bedre kjent. 

- Vi skal fortsette å være først og fremst generell tilrettelegger for skiaktiviteter i klubbene. 

- Vi skal opprettholde nivået på den gode organiseringen. 

- Hjemmesidene brukes mye og godt = videreutvikling av sidene fortsettes.  

 

Dette gir et godt grunnlag for det fremtidige arbeidet i kretsstyret og i grenkomiteene. Mye av 

dette som kom fram i undersøkelsen må ses på som et kontinuerlig arbeid fra skikretsens side.  

Det kan være aktuelt å foreta ny klubbundersøkelse muligens i 2015 

 

5.  ØKONOMI 

Resultatet for 2014 er godt. Team Det arbeides for et godt resultat hver sesong slik at grenene 

kan få enda bedre arbeidsvilkår for sine aktiviteter Administrasjonen koordinerer mot grenene 

og påser at man har en så forutsigbar økonomi som mulig. Oslo skikrets forskutterer utlegg og 

sørge for at dette blir fakturert klubbene som har vært med på felles opplegg, Dette er god 

service for klubbene og utøverne som deltar i fellesoppleggene i kretsen. Ordningen fungerer 

generelt bra. 

Fordelingen av overskuddet for 2014 til de enkelte grener framgår av regnskapet.  

Team Veidekke Oslofjord er en del av regnskapet i kretsen og fra 2015 vil også Team Kollen 

inngår i kretsens regnskap.  
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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 gode aktiviteter og tilbyr meget høy 

kvalitet hva gjelder arrangementer, planlegging, dedikasjon, involvering, trening og 

deltagelse.  

VM i Falun, WC i nordiske grener i Kollen og JR VM i Alpin ble de store høydepunktene i 

sesongen. 

Det har ellers vært arrangert NM i stor bakke i Kollen, NM i Telemark i Wyller og NM i 

Halfpipe i Wyller med Osloklubber som arrangører.  Tilbakemeldingene om arrangementene 

har vært gode .Derfor litt synd at publikumsinteressen var liten. Her bør det tas grep ved 

seinere NM i Oslo. Vi savner mer markedsføring og kommunikasjon i forkant. Her kan 

skikretsen være en viktig aktør og medspiller. 

Det har også ellers vært et en hektisk sesong arrangementsmessig i skikretsen selv om 

vinteren ble kort. Det har igjen vært satt ny deltakerrekord i mange av skirennene som er 

arrangert i kretsen. Aldri har vel skiinteressen vært større. Dette synes å gjelde både i 

hoppbakker, løyper og alpinbakker.  Arrangørklubbene har gjort en meget god jobb 

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

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

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

Langrennskomiteen og administrasjonen ved skikretskontoret for god planlegging og 

gjennomføring. 

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

og internasjonale mesterskap.  Synes det er riktig og viktig å trekke fram Martin Johnsrud 

Sundbys enorme innsats og resultater. Igjen vinner av World Cup i langrenn og vinner av 

Tour de Ski.  En fremragende prestasjon! 

Det er ellers all grunn for å nevne Anders Glørersens gul i VM-stafetten og hans bronse i en 

av de individuelle konkurransene i VM. Og ikke glemme Astrid Urenholdt Jacobsen sin 

sølvmedalje i VM-duatlon og hennes gull i VM-stafetten. Strålende VM av Astrid som hadde 

en trøblete OL-sesong vinteren 2014. Heidi Weng hadde igjen en god skisesong som ble 

kronet med gull i VM-stafetten. 

Eirik Brandsdal har igjen hatt en fin sesong.  Han var bare noen få poeng fra å vinne WC i 

sprint sammenlagt 

Jarl Magnus Riiber har hatt en strålende sesong i kombinert hvor han fikk 2 gull og 1 bronse i 

VM for junior. Han har ellers yppet seg blant seniorene i World Cup-sammenheng. Dette siste 

ble belønnet med landslagsplass på elitelandslaget i kombinert kommende vinter.  En 

strålende sesong for Jarl Magnus. 

I hopp har Philip Sjøen hatt en god sesong. Han tok bronse individuelt i jr.VM og gull for lag 

i samme VM.  Philip skadet seg i en konkurranse i vinter og fikk deler av sesongen ødelagt, 

men alt i alt en gjennombrudds sesong som ble belønnet med plass på landslaget kommende 

vinter. Det er flere år siden skikretsen har hatt med en hopper på landslaget. 
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Det også viktig å ha med Rune Veltas glimrende resultater denne siste vinteren med VM-gull 

individuelt og VM-gull i lag i Falun. Runes moderklubb er riktignok Lommedalen, men han 

er også medlem i Kollenhopp. En kjempesesong av Rune Velta. 

Vi  har også registrert meget gode resultater i landssammenheng i alpint av Oslo-utøvere i en 

del unge årsklasser. Jule Flo Mohagen var med og tok gull for lag under jr-VM. Guro 

Hvammen tok to gull i jr-NM. Ellers mange gode resultater. Dette lover meget godt for alpint 

i hovedstaden 

Markamesterskapet med tre turrenn var en nyskapning vinteren 2013. Kjelsås IL’s skigruppe 

gjenopplivet et gammelt tradisjonelt turrenn, Lillomarka rundt, i forbindelse med sitt 100-

årsjubileum i 2013. Dette ble den gangen et av rennene i Markamesterskapet, i tillegg til 

Sørkedalsrennet og Østmarkrunden. I skisesongen 2014 ble Markamesterskapet noe amputert 

pga. snøforholdene, men sist vinter fikk de berørte klubbene gjennomført  de aktuelle 

turrennene og igjen ble Markamesterskapet gjennomført fullt ut 

Det vises ellers til fyldige rapporter fra grenkomiteene når det gjelder sportslige resultater 

 

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 NSFs høstmøter og vårmøter. Vi har også hatt meget godt 

samarbeid og god hjelp fra NSF i forbindelse med Ungdomsstafetten. 

Det pågår også et samarbeidsprosjekt med NSF når det gjelder skianlegg i randsonen til 

Marka. Her er også andre skikretser med Markagrense involvert. Vi har god og tett med NSF 

sin anleggsrådgiver og med de forskjellige komiteene etter behov 

8. FORHOLDET TIL SKIFORENINGEN 

Oslo Skikrets har hatt et godt samarbeid med Skiforeningen.  Vi er fornøyd med at vi sammen 

med berørte klubber med i en brukergruppe vedr. trening og arrangementer i Kollen, inkludert 

de forberedelser og den utvikling som vil skje i forbindelse med VM i skiskyting i 2016. Det 

blir en del utfordringer kommende vinter, men det ser ut som vi kommer frem til gode 

løsninger for Oslo-klubbene. WC i nordisk vil bli avviklet tidlig i februar. Skikretsen har hatt 

en meget godt samarbeid med Skiforeningen i marka politikken. 

 

9.  FORHOLDET TIL OSLO KOMMUNE 

Bymiljøetaten har også denne sesongen, slik som tidligere, tilrettelagt forholdene for skiløpere 

i våre mer eller mindre provisoriske skianlegg og i nærområdene i Marka. Mye dugnadsarbeid 

har også blitt gjort i skiklubbene, bla. gjelder dette produksjon av kunstsnø flere steder. Ved 

en del store arrangementer har kommunens etater vært til stor og uvurderlig hjelp.  

Skikretsen har i 2014 deltatt og medvirket i flere arbeidsgrupper som har hatt som oppgave å 

revidere «Mål og retningslinjer for drift og forvaltning av Oslo kommunes skoger». Dette har 

vært nyttig for skikretsen 
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Klubbene er generelt meget fornøyd med samarbeidet med  kommunen, ikke minst 

Bymiljøetaten.  Vi opplever stor forståelse og verdsetting  av det arbeidet som skiidretten i 

Oslo gjør.    

10. FORHOLDET TIL OSLO IDRETTSKRETS 

Oslo skikrets har generelt et godt samarbeid med Oslo idrettskrets. Oslo idrettskrets har vært  

en god rådgiver, støttespiller og sparringpartner for skikretsen gjennom hele året. 

I en del konkrete saker som feks OL-saken og i den store saken om naturreservater i Marka 

har det vært et spesielt godt og tett samarbeid.. 

Vi har vært aktiv bidragsyter til idrettskretsens anleggsprioriteringer . Det gjenstår enda en del 

arbeid, men vi føler at idrettskretsen har stor forståelse for våre behov for flere lokale 

skianlegg og dermed våre prioriteringer på anleggs siden. 

     

11. FORHOLDET TIL OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD (OOF). 

Skikretsen har deltatt i medlemsmøter og i årsmøtet og vi har deltatt i arbeidsgrupper sammen 

med representanter for OOF. 

Det virker som det etter hvert er større forståelse i OOF for at idrett hører hjemme i Marka 

slik som Markaloven foreskriver. Vi er fornøyd med denne utviklingen. Imidlertid er det saker 

hvor vi er totalt uenige med OOF. Dette gjelder bl.a. saken om asfalterte rulleskitraseer i 

tilknytning til de skianlegg som er under utvikling  bl.a. på Linderudkollen og Skullerud. 

 

12. INTEGRERING 

Lyn Ski og Oslo skikrets startet i høsten 2014 en langrennsgruppe for syns- og 

bevegelseshemmede i Oslo-området. I samarbeid har Lyn Ski og Oslo skikrets bygd opp et 

godt miljø for de som har lyst å trene sammen med andre, bli bedre på ski eller prøve det for 

første gang. 

Det er en liten gruppe som møtes hver onsdag ved Sognsvann for å gi sitt beste på trening. 

Det er 4-6 utøvere som har deltatt regelmessig, men flere ønskes velkommen til å delta. Det 

spiller ikke noen rolle hvilket nivå man befinner seg på når man begynner. 

De som har benyttet seg av tilbudet sist sesong er veldig fornøyde. Opplegget har hatt et 

budsjett på kr. 28 000.- hvorav kr 20.000.- er støtte fra NSF og  kr 8.000 i tilskudd fra 

skikretsen.  Lyn Ski med sine trenere har gjort en stor jobb i introduksjonsåret. Det er enighet 

om å fortsette med tilbudet/ordningen kommende sesong. 

 

Som vanlig ble Nordberg Grand Prix for utviklingshemmede arrangert i forbindelse med den 

populære Koll-Mila sist vinter. Dette er blitt et årvisst og populært arrangement for 

utviklingshemmede utøvere.  Kjempefint at arrangørklubb Koll har fått integrert dette tilbudet 

i sitt store skirenn. Koll har trening hver torsdag, både på barmark og ski, for 

utviklingshemmede i Kringsjå/Sognsvannområdet 
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Special Olympics Norge ble etablert i 2007 og ble registrert som en frivillig organisasjon i 

Brønnøysund.  Organisasjonen jobbet spesielt med utbredelse av idrett for mennesker med 

utviklingshemming. Organisasjonen har gått konkurs og NIF(Norges idrettsforbund) har 

nedsatt et eget utvalg for å ivareta Special Olympics. Sammen med tilhørende aktuelle 

særforbund er det tatt ansvar for å videreføre det arbeidet som denne organisasjonen har 

utført, spesielt med tanke på at de aktive utviklingshemmede utøverne ikke skulle bli rammet. 

Oslo skikrets har flere utviklingshemmede som driver med skisport. Skikretsen mener det er 

en god løsning at alle utviklingshemmede blir integrert i den store skifamilien. 

 

13. ANLEGG 

Utvikling av skianlegg og anleggssaker er langsiktige, og arbeidet har som man kan vente 

vært preget av kontinuitet.  Arbeidet får mer og mer idrettspolitisk og markapolitisk innhold. 

Til dette arbeidet har Oslo Skikrets fått god støtte av Oslo idrettskrets og NSF.  

 

1.0 Strategi. 

I foregående har vi fått bekreftet at kontinuitet i anleggsplanleggingen gir resultater: 

bevilgende myndigheter gjenkjenner prosjekter når de gjentas år etter år av klubb, skikrets og 

idrettskrets. Derfor er en langsiktig anleggsplan som holder på priorieringsrekkefølgen viktig.  

Dette har gitt håndfaste resultater i form av godkjennelse og bevilgninger til Kjelsås' prosjekt i 

Linderudkollen, samt fremdriften av prosjektene til Rustad på  Skullerud og Lillomarka 

skiklubb i Lillomarka  idrettspark.  

 

 

2.0 Fremdrift noen anlegg. 

Kjelsås Langrenns nye anlegg på Linderudkollen blir i år virkeliggjort og trolig klart til  bruk 

kommende vinter. Det er en milepel for Kjelsås og for skikretsen 

 

Fremdriften i Rustads anleggsplaner på Skullerud og Lillomarka Skiklubbs prosjekt 

Lillomarka idrettspark viser gode fremskritt. Godkjennelsesprosessen er noe uforutsigbar, 

men Lillomarka  idrettspark bør kunne bli endelig godkjent  i år og dermed byggestart i 2016 

Forhåpentligvis vil dette også gjelde Skullerud.  

 

Grefsenkollen  Reguleringsarbeid igangsatt, men er nå litt i det uvisse pga. nei til OL 

Kjelsås Alpin/andre klubber og skikretsen ønsker utvikling  og vil øve påtrykk for å få 

igangsatt arbeidet med reguleringsplan først og fremst. Grefsenkleiva/Trollvann er et meget 

viktig anlegg for alpint og freestyle i Oslo øst. 

 

Det blir  plan- og reguleringsarbeid vedrørende Lyns Sognsvann Snøpark. Dette er et meget 

viktig anlegg å få realisert.  Det er tatt initiativ fra skikretsen overfor Bymiljøetaten  men 

saken ligger nå litt på vent 

 

3.0  Kapasitet og utnyttelse. 

Utvikling av bydelsanlegg er viktig av flere hensyn: 

- Det er viktig med kortreiste anlegg; "På ski der du bor". 

- Gode skianlegg gir økt aktivitet  

- Eksisterende provisoriske anlegg har dårlig kapasitet: 
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- Holmenkollen langrensarena  har mye «nedetid» for breddeidretten  dvs. anlegget er opptatt 

av andre enn skikretsens klubber ( hovedsakelig OBIK og forberedelser og avvikling av WC i 

nordisk, til vinteren også VM i skiskyting, men i noen grad også Barnas Holmenkolldag og 

Skimaraton.  Holmenkollen er fremdeles meget viktig når større renn skal avholdes. 

- Dagens kapasitet på Skullerud er sprengt. 

- Sørkedalen er et privat anlegg og har begrensninger. 

 

4.0 Felles opptreden i markasaker. 

Oslo skikrets har  etterlyst felles opptreden i markasaker av de 5 skikretsene som omkranser 

Marka. Dette er betydelig forbedret. Oslo skikrets er deltaker i NSFs  eget uoffisielle 

”markaråd”. Forbudet mot rulleskianlegg med asfalt frontes  nå av NSFs  for Oslo skikrets. 

 

 

5.0 Fremme av våre synspunkter  i markasaker og plansaker. Høringer . 

Jo tidligere vi kan delta i saker som setter rammebetingelser for utøvelse av skiidretten ,  jo 

bedre gjennomslag får vi.  Det er derfor viktig å ligge i forkant fremfor å prøve å reparere på 

saker som allerede er mer eller mindre avgjort.  

Skikretsen deltar i høringer, som har vist seg å ha verdi.  Noen ganger blir høringsinnspill tatt 

til følge. 

 

Følgende høringsinnspill og uttalelser til reguleringsplaner er sendt. 

- Vern av åtte "Områder for friluftsliv" i Oslomarka . 

- Vi har utarbeidet  høringsinnspill 2014 til Oslo kommuneplan 2030 om bl.a. aktivitetssone i 

marka,     

- Vi har deltatt med innspill til Holmenkollutbyggingen til skikytterVM 2016.  

- Vi har gitt innspill til konseptvalg utredning om drift av Holmenkollen etter 2015. 

 - Planprogram for sykkel/rulleski trase i Maridalen og i Sørkedalen,  

- Vi har deltatt med høringsinnspill vedr Forvaltningsplan og Skjøtselsplan for 4 områder 

vernet etter markalovens §11. 

- Den store saken siste året har vært forslaget om etableringen av 8-9 naturreservater i Marka 

med bakgrunn i Naturmangfoldsloven. Mye møtevirksomhet og arbeid er nedlagt. Saken ble 

etter hvert så omfattende at NIF fronter saken overfor Miljøverndept. NIF annonserte i 2014 

rettssak om gal lovanvendelse hvis ikke områder ble vernet etter Markaloven. (Først i 2015 

ble det resultater:  departementet foreslo liberale forskrifter for vern etter 

naturmangfoldsloven. Dernest i mai 2015 gir dept.et oss rett: de vil foreslå lovendring overfor 

Stortinget som gjør det mulig å verne etter markaloven med erstatningsoppgjør til grunneiere.   

 

Skikretsen har deltatt som representanter for Oslo idrettskrets i 3 arbeidsgrupper som 

forbereder nye Mål og Retningslinjer for drift av Oslo kommunes skoger. Mål og 

Retningslinjer er et styringsdokument for Bymiljøetaten og Oslo kommune for øvrig for 

driften av kommuneskogene de neste 10 år.  

 

Bymiljøetaten inviterte alle langrennsklubber til møte høsten 2014 for orientering om samråd 

om preparering av anlegg og løyper til vinteren. Bymiljøetaten er meget imøtekommende og 

klubbene og vi har den beste forbindelse med etaten.  

 

Videre deltar skikretsen som tidligere i en ny brukerkomité for langrennsanlegget i 

Holmenkollen.  
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5.1 Vern av 8 (9) områder i marka: Bruk av NML og markaloven. 

Den store saken siste året har vært forslaget om etableringen av 8(9) naturreservater i Marka. 

Forslaget ble fort kontroversielt av spesielt flere årsaker: A) Forskrifter for slike 

verneområder har tidligere vært strenge og praktisert strengt, med store konsekvenser for 

idrettens bruk av områdene. 

B) Etter dette verneforslaget ville mange nye verneforslag følge, med det resultat at bruken av 

marka ville bli sterkt begrenset i det lappeteppe av verneområder som ville råde i Marka.  C) 

Forslaget til vern ble først lagt ut som vern etter markaloven,  men Fylkesmannen skiftet 

senere over til et vern etter naturmangfoldsloven, som er det strengeste vern. Dette for å 

kunne gi grunneiere erstatning. Dette skifte av bruk av lovverk midt i verneprosessen for de 

samme verneområder mener idretten (og mange utover idretten) er kritikkverdig.  

 

Flere av skikretsens klubber sendte kritiske høringsuttalelser til verneforslaget med anbefaling 

om å stoppe verneprosessen. En kritisk presse bygget godt oppunder saken. Det ble viktig å 

samle idretten og friluftsorganisasjoner for å tøyle Fylkesmannens verneforslag. Mye 

møtevirksomhet og arbeid er nedlagt, bla. med flere møter med departementet. Saken ble etter 

hvert så omfattende at NIF frontet saken overfor Miljøverndept. NIF annonserte i 2014 

rettssak om gal lovanvendelse hvis ikke de foreslåtte verneområdene ble vernet etter 

Markaloven. (Først i 2015 ble det resultater:  departementet foreslo liberale forskrifter for 

vern etter naturmangfoldsloven. Dernest i mai 2015 gir dept.et oss rett: de vil foreslå 

lovendring overfor Stortinget som gjør det mulig å verne etter markaloven med 

erstatningsoppgjør til grunneiere.  

Både Oslo idrettskrets og Skiforbundet har lagt ned betydelige med resurser i dette arbeidet, 

som skikretsen er takknemlig for. Når idretten samlet seg om slike enkeltsaker er erfaringen at 

de kan får til mye.  

 

 

6.0 Snøproduksjon. 

Snøproduksjonsforholdene i 2014/2015 var dårlige særlig tidlig på sesongen, og følgelig går 

kostnader per produsert m3 opp.  Heldigvis fikk skikretsens 4 snøproduserende langrenns 

klubber et godt tilskudd til produksjonen av Oslo kommune ved Kommunaldirektøren og 

Bymiljøetaten, i alt kr 300.000.  

 

Langrenns klubbenes snø produksjonskapasitet er økende, særlig når nye anlegg blir 

ferdigstilt.  

Dette lover godt for de neste årene. 

 

7.0 Oslo skikrets sin plass i «systemet» 

Gjennom årene har vi i skikretsen gjort oss en del  tanker og reflektert om bruken av Marka. 

Dette er oppsummert godt i et brev som anleggsansvarlig i kretsen sendte til Fylket i 2013. 

Dette med bakgrunn i at vi ikke fikk saker  automatisk til høring/uttalelse men som vi naturlig 

burde involveres i: 

 

«Oslo Skikrets er helt avhengig av Oslomarka for utøvelse av sin aktivitet. Vi har i praksis 

ingen andre steder å være enn i Marka. Vi er derfor glade for tiltak som tar vare på den 

ressursen som Marka er for oss. Alt som skjer innenfor markagrensen er av vital betydning for 

skimiljøet i Oslo. Til sammen er skiklubbene som sogner til Marka sannsynligvis den største 

brukergruppen av barn og unge i Marka. Idrett er et av Markalovens hovedformål, og 
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idrettslagenes medlemmer er ikke bare en av de største brukergruppene i Marka, men også en 

viktige tilrettelegger for friluftsliv og idrett. Langrennsklubbene oppmuntrer til og utøver 

friluftsliv som en vesentlig del av sin aktivitet, og det oppleves at langrennsklubbene er 

betydelige bidragsytere til friluftsliv og skiidrett i sine bydeler. 

Derfor mener vi at vår stemme bør tillegges betydelig vekt.  

 

Oslo Skikrets har ca 12.000 registrerte medlemmer som betaler treningsavgift hvorav ca 3/4  

er barn og unge, og herav er ca 70%  langrenn og 25% er alpin/freestyle.  Vi organiserer det 

aller meste av skiaktiviteten i Oslo for barn og unge i alderen 6 til 20 år.   

All organisert treningsaktivitet foregår om kvelden i opplyste skianlegg i randsonen av Marka. 

Forutsigbarhet og programfestete aktiviteter er viktig for å planlegge familielivet,  og for at 

skiklubbene skal kunne være sikre på å kunne gjennomføre sine planlagte aktiviteter er det 

behov for produksjon av kunstsnø i anleggene (kunstsnø tåler mildværet langt bedre enn 

natursnø).   

Som følge av sine skiinteresser er de aller fleste registrerte utøvere også turgjengere i helgene. 

Som sådan er de både friluftsutøvere og idrettsutøvere, - og vi oppfatter oss selv som om det 

ikke det er ikke noe klart skille mellom disse. Det er tvert imot to sider av samme sak.  De 

skianlegg som langrennsklubbene drifter i randsonen ser vi på som portaler for barn og unge 

for en videre opplevelse av de gleder som Marka byr på lenger inne. Sånn sett er 

langrennsklubbene små ”skiforeninger” i hvert sitt nærmiljø. 

Det er verd å merke seg at våre skiklubber er dugnadsdrevet av foreldre som har en tilmålt tid 

til klubbarbeid.  Foreldrene ønsker å benytte mest mulig av denne tiden til skapende arbeid for 

barn og unge, og minst mulig dødtid til administrativt og politisk arbeid.  Da er det viktig å 

lage rammebetingelsene enklest mulig.» 

 

14. SKIKRETSHYTTA 

Hyttekomiteen har bestått av: Peter Zimmer, Gudbrand Bakke og Dennis Gylthe.  

Eierskiftet når det gjelder barnehagevirksomheten virker tilfredsstillende. Som kjent er nå en 

mer kommersiell aktør eier av barnehagevirksomheten. I inneværende år er det aktuelt å 

justere leieavtalen på et par punkter og å indeksregulere leiebeløpet overfor barnehageeier. 

Det har vært gjennomført dugnad utendørs ved hytta av Kollenhopp. Ventes å bli ferdig i 

løpet av våren 2015. Kollenhopp får betalt for dugnaden av vedlikeholdsfondet. 

Hyttekomiteen ser, slik som tidligere, veldig gjerne at hytta blir mer brukt av skikretsens 

klubber til møter og samlinger.  Utleie er gratis. 

15. OL til OSLO  i 2022 

Skikretsen har engasjert seg mye i OL-debatten og brukte mye ressurser i arbeidet for å få et 

OL til Oslo. Det var et tett og godt samarbeid mellom NIF, OIK, NSF og skikretsen underveis 

i prosessen fram til Stortinget skulle ta stilling til statsgaranti.  Som kjent ble det et nei fra 

regjeringspartiene og dermed ikke noe videre arbeid med OL-søknaden. Skikretsen er skuffet 

over resultatet 

 

16. REGIONSSATSING I OSLO-OMRÅDET ”Team Veidekke Oslofjord” 
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Teamet ble offisielt opprettet fra 1.mai 2014.       

Østfold, Akershus og Oslo skikretser har samarbeidet i arbeidet med prosjektet fra starten i 

2013. Etter hvert valgte også Vestfold/Telemark skikrets å bli med.  8 løpere, 3 jenter og 5 

gutter fra de 4 kretsene ble tatt ut på dette regionslaget. Teamet har hatt stor sportslig suksess 

Det har vært mye kontakt og hjelp fra NSF i saken. NSF bistår også i stor grad økonomisk. 

Adm. kontoret i skikretsen har det administrative arbeidet med teamet. Dette har resultert i 

mye arbeid i oppstartsåret, anslagsvis en halvdagsstilling i en del perioder av året. Etter hvert 

har man funnet løsninger slik at skikretsen får tilfredsstillende godtgjørelse for det 

administrative arbeidet. 

    

17. OPPSUMMERING 

Denne sesongen fremstår igjen som en av de bedre i Oslo Skikrets sin historie, takket være 

meget godt arbeid i klubbene, godt treningssamarbeid mellom klubber og godt arbeid i 

grenene.  Team Kollen for juniorene er et eksempel på godt samarbeid. 

Vi håper den utviklingen vi er inne i økonomisk og de gjeldende 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 de tillitsvalgte for innsatsen 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 Tove og Toril i administrasjonen for utmerket innsats og 

stor hjelp i det året vi har vært gjennom,- et år med meget  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. 

 

Oslo, den 20. mai 2015 

 

 

For Oslo Skikrets styre 

 

Gudbrand Bakke, leder Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2014/ 2015 – Alpin 

 

Organisasjon 

Styret/ alpinkomiteen (AK) i Oslo Skikrets har bestått av følgende: 

 

Leder:    Roar Karlsen   

Nestleder:   Camilla Lyng-Jørgensen 

Terminliste:   Trygve Norum      

Anlegg:   Asbjørn Søvik  

Trenerkoordinator/ sportslig: Christian Olsen 

Kretsutstyr/ premier:  Marianne Hoel 

Oslorunden/ OsloCupen: Vibeke Wilhelmsen 

       

Møter  

Det er avholdt 5 møter. I tillegg er det avholdt vårmøte og høstmøte hvor alle klubbene har 

vært invitert.Oslo Skikrets har vært representert ved representant fra styret ved NSFs vårmøte 

og høstmøte. I tillegg har representanter for styret deltatt i diverse møter med eiere/ 

administrasjon, brukergrupper, skiforbundet og skianlegg.  

 

Idrettsregistrering 

Klubbenes registrering under Idrettsregistreringen legges til grunn for krets, kommunalt og 

sentrale vurderinger. Det var i Oslo for sesongen (2014) registrert totalt 2046 utøvere innen 

alpin, mot 1863 utøvere i forrige sesong (2013).  Det var registrert 77 FIS-løpere fra Oslo 

krets i sesongen (mot 77, dvs samme antall, i sesongen 13/14), som har trent i egen klubb, lag 

eller skigymnas. 

 

Økonomi  

Alpin har støttet de ulike cupene og KM med premier. Videre er noen midler er benyttet til 

utgifter i forbindelse med HL/LF og andre formål innen kretsen. Etter OSKs fordeling av 

overskudd for 2014 og hensyntatt alpin sitt forbruk for sesongen 2015, har alpin ca NOK 

450.000 i avsatte midler for sesongen 2015-2016 og fremover. 

 

Heiskortstøtte – støtte fra Oslo kommune 

Et vesentlig bidrag er også i år fordelt på alle aktuelle klubber i Oslo, gjennom den ordningen 

som eksisterer for dette i kretsen. 

 

OSK terminliste/ renn 

Terminlisten har vært utarbeidet av Oslo Skikrets i samarbeid med klubbene og etter vanlige 

prinsipper. Terminlisten har sørget for et godt tilbud av renn.   
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Det er også i år åpen påmelding til LF/ HL. Rangeringsrennene har fungert som grunnlag for 

puljeinndeling for LF/ HL, og er avholdt primært med deltakelse fra Osloklubber. Dersom 

deltagere fra andre kretser deltar, har prinsippet vært at de starter sist i begge omganger. 

 

Det har vært avholdt to rangeringsrenn til henholdsvis LF og HL i grenene SSL og SG, og tre 

rangeringsrenn i SL. To rangeringsrenn er blitt avviklet som kveldsrenn. Rangeringsrennene 

har vært fordelt på de klubber som har vist kapasitet og evne til å gjennomføre slike renn. 

Renn for 12 år og yngre fordeles som prinsipp med ett renn på hver av klubbene som ønsker 

og har kapasitet til å gjennomføre slike renn.  

  

Forberedelse av neste års terminliste vil skje på samme måte som i tidligere år. Jr NM i 2016 i 

tekniske grener vil bli avholdt i Oslo med Heming som arrangør. 

 

OsloCupen for klassene i U12 ble gjennomført også denne sesongen. Dette har vært en stor 

suksess og vi har sett økende deltagelse i alle renn i disse årsklassene. Dette gjelder også for 

OsloRunden for løpere 10 år og yngre. I OsloCupen  var det medalje og fine premier for 

pallen. Resten av deltagerne som hadde deltatt i 4 renn eller mer (av 8 mulige) i OsloCupen 

og OsloRunden fikk lue med NSF-logo. I OsloCupen var det i tillegg 

"Smartfishkonkurranse", hvor lederne av cupen i jente- og gutteklassen kjørte med ledertrøye 

og det ble utdelt premier. Styret ser for seg at både OsloCup og OsloRunden vil bli 

gjennomført i kommende sesong. 

 

Generelt vil styret vil også for sesongen 2015/ 2016 oppfordre arrangørklubbene til å premiere 

hver aldersklasse i aldersbestemte renn i Oslo. Ready, IRS og Njård samarbeidet om å 

arrangere FIS-renn i Wyller den 10 februar 2015. 

 

Landsfinalen og Hovedlandsfinalen 

Telenorlekene/ Landsfinalen 2015 ble arrangert i Bardu 19 - 22. mars. Oslo Skikrets var 

største krets med 68 løpere, som tilsvarte nesten en tredjedel av alle deltakerne. Vi hadde 

deltakere fra Heming, Ready, IRS, Kjelsås, HSIL og Njård.  

 

Sportslig sett ble Telenorlekene en suksess for Oslo Skikrets med seier i team-event (PSL) og 

andre plass bak Akershus i kretskonkurransen. Vi hadde også en rekke gode individuelle 

resultater. I gutteklassen hadde Oslo fire av topp-ti både i SG og SSL. Pallplasseringer 

fremgår nedenfor. 

 

Hovedlandsfinalen i alpint 2015 ble gjennomført i Hemsedal i perioden 9.-12. mars med 

fartsdisipliner etterfulgt av tekniske disipliner på Geilo den 14.-15. mars. Været skapte enkelte 

utfordringer for fartsøvelsene mens avslutningshelgen på Geilo ble gjennomført i godt og kalt 

vintervær. I fartsøvelsene utfor, super G, samt SC stilte Oslo Skikrets med en tropp på om lag 

35 løpere fordelt på 15 jenter og 20 gutter. I spesialdisiplinene stilte Oslo Skikrets med en 

tropp på 48 løpere fordelt på 20 jenter og 28 gutter Oslo Skikrets stilte med løpere fra 

klubbene Ready, IRS, Kjelsås, Njård, HSIL og Heming.  



  Oslo Skikrets beretning 2014/2015 

 

15 
 

 

Løperne fra Oslo Skikrets viste solid innsats, god skikjøring og oppnådde mange gode 

resultater. Pallplasseringer fremgår nedenfor. 

 

Sportslige Resultater 

Vi henviser til resultatservice på www.irsalpin.no som i praksis fungerer som resultatservice 

for alle rennene som arrangeres av klubbene i Oslo Skikrets. FIS-resultater finnes på 

http://www.fis-ski.com.   

 

Kretsen er meget godt fornøyd og befester sin posisjon i mesterskapssammenheng, spesielt på 

juniornivå. Resultatene fra alle finaler og øvrige renn viser at Oslo Skikrets har en rekke gode 

løpere, også på landsbasis. 

 

Resultater Oslo Skikrets – Mesterskap 

 

Pallplasseringer jenter og gutter i LF, HL, NM jr 1, NM jr 2 og NM senior 

 

Landsfinalen/ Telenorlekene 
 SL GS SG   

Gull   Christian Oliveira Søvik, 

Kjelsås 

   

Sølv  Paulina Ringvold, Heming    

Bronse Emilie Nergaard, 

Heming 

Carl Erasmus Finne, 

Heming 

Andreas Bache-Wiig, 

Heming 

  

      

 

Hovedlandsfinalen 
 SL GS SG SC DH 

Gull  Kaja Norbye, 

Heming 

Kaja Norbye, 

Heming 

Kaja Nordbye, 

Heming 

Kaja Norbye, 

Heming 

 

 Wilhelm 

Normannseth, 

Heming 

    

Sølv  Henriette Resen, 

Heming 

Henriette Resen, 

Heming 

Henriette Resen, 

Heming 

Kaja Norbye, 

Heming 

  Wilhelm 

Normannseth, 

Heming 

 Wilhelm 

Normannseth, 

Heming 

 

Bronse     Henriette Resen, 

Heming 

     Wilhelm 

Normannseth, 

Heming 

      

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Roar%20Karlsen/Documents/Alpinkomite/Nina/AK%20Oslo%20møter/vårmøte%20oslo%202014/www.irsalpin.no
http://www.fis-ski.com/
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NM jr 1 
 SL GS SG SC DH 

Gull  Marte Berg 

Edseth, Heming 

Joachim Jagge 

Lindstøl, Heming 

Guro Hvammen, 

Heming 

Joachim Jagge 

Lindstøl, 

Heming 

Guro Hvammen, 

Heming 

 Joachim Jagge 

Lindstøl, Heming 

    

Sølv Olav Sanderberg, 

Ready 

Olav Sanderberg, 

Ready 

Joachim Jagge 

Lindstøl, Heming 

Marte Berg 

Edseth, Heming 

Joachim Jagge 

Lindstøl, Heming 

    Olav 

Sanderberg, 

Ready 

 

Bronse  Fanny Sanderberg Marte Berg 

Edseth, Heming 

Guro 

Hvammen, 

Heming 

Marte Berg Edseth, 

Heming 

   Olav Sanderberg, 

Ready 

 Olav Sanderberg, 

Ready 

      

 

NM jr 2 
 SL GS SG SC DH 

Gull  Tuva Nordbye, 

Heming 

 Henrik Røa, 

Heming 

  

Sølv    Kjetil Hvammen, 

Heming 

 

Bronse   Alexander Sannes 

Thorsen, Njård 

Tuva Nordbye, 

Heming 

 

      

 

NM senior 
 SL GS SG SC DH 

Gull       

Sølv Tuva Nordbye, 

Heming 

  Kjetil 

Hvammen, 

Heming 

 

Bronse      

      

 

 

Kretsmesterskap i aldersbestemte klasser 

 

SL jenter Årsklasse 

 2002 2001 2000 1999  

Kretsmester Katharina A 

Jørgensen,Heming 

Julie Fleischer, 

Heming 

Bianca Bakke-

Westhoff, 

Heming 

Henriette 

Resen, Heming 
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SL gutter 

Årsklasse 

 2002 2001 2000 1999  

Kretsmester Henrik Gonzales 

Knudsen, IRS 

Andreas Bache-

Wiig, Heming 

Wilhelm 

Normannseth, 

Heming 

Nicolai Berg 

Heggstad, IRS 

 

 

SSL jenter Årsklasse 

 2002 2001 2000 1999  

Kretsmester Aurora Elen 

Telje, IRS 

Emilie Nergaard, 

Heming 

Bianca Bakke-

Westhoff,  

Heming 

Henriette 

Resen, Heming 

 

 

SSL gutter Årsklasse 

 2002 2001 2000 1999  

Kretsmester Jesper Wahlquist, 

Heming 

Alexander Steen-

Olsen, 

Kjelsås  

Wilhelm 

Normannseth, 

Heming 

Nikolai 

Heggstad Berg, 

IRS 

 

 

SG jenter Årsklasse 

 2002 2001 2000 1999  

Kretsmester  Josephine 

Nystrøm 

Rasmussen, 

Heming 

Paulina Ringvold, 

Heming 

Elise Adrian 

Telje, IRS 

Henriette 

Resen, Heming 

 

 

SG gutter Årsklasse 

 2002 2001 2000 1999  

Kretsmester  Fredrik August 

Straume, 

Ready 

Andreas Bache-

Wiig, 

Heming 

Wilhelm 

Normannseth, 

Heming 

Martin Espe, 

Heming 

 

 

 

BAMA og Donald Duck WinterGames hadde også i år stor deltagelse fra Oslo, og med gode 

resultater.  Oslo Skikrets ved AK gratulerer alle med flott innsats. 

 

Tryvann / Wyller 

Bakkefordelingsmøte og koordinering av aktiviteter er gjennomført etter vanlige prinsipper. 

Bakkefordelingsmøte ble gjennomført mellom trenere, klubbkoordinatorer og i samarbeid 

med Oslo Vinterpark. Klubbene samkjører på aktuelle alderstrinn.  

 

 

 



  Oslo Skikrets beretning 2014/2015 

 

18 
 

Klubbsamarbeid 

Klubbsamarbeidet i kretsen fungerer bra.  

 

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 ble laget egne jakker for Oslo Skikrets, som har vært tilgjengelig for alle klubbene. Styret 

tar sikte på å tilby jakker (evt. vest) til klubbene også for sesongen 2015/ 2016, og da slik at 

jakkene forhåpentligvis vil bli uforandret til sesongen 2016/ 2017.  

 

NSF – Laguttak/ Uttak til internasjonale renn 

Sesongen 2014/ 2015 tok NSF ut totalt 25 løpere til WC- og EC-lag. For sesongen 2015/ 2016 

har NSF tatt ut totalt 26 løpere til WC- og EC-lag.  

 

Uttatte løpere fra Oslo krets: 

 

Sesongen 2014/ 2015 Sesongen 2015/ 2016 

WC Jonathan Nordbotten, 

Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb 
WC Jonathan Nordbotten, 

Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb 

EC Tuva Norby, IL Heming EC Tuva Norby, IL Heming 

   Kristina Riis-Johannesen, Ready IL 

   Henrik Røa, Heming IL 

 

 

Oslo-løpere som har representert Norge i internasjonale renn i sesongen 2014/2015 etter 

invitasjon fra NSF: 

 

WC Jonathan Nordbotten, IRS Pokal Loka Kaja Norbye, Heming 

EC Tuva Norby, IL Heming  Henriette Resen.Heming 

Jr VM Tuva Norbye, Heming IL 

Julie Flo Mohagen, IRS 

Henrik Røa, Heming IL 

Kjetil Hvammen, Heming IL 

Alexander Sannes Thorsen, 

Njård 

 Oskar Alexander Steen Olsen 

Kjelsås 

Wilhelm C. Normannseth, 

Heming 

EYOF Marte Berg Edseth, Heming 

Joachim Lindstøl, Heming 

Olav Sanderberg, Ready 

Elias Norum, Heming 

Whistler 

Cup 

Ingen løpere fra Oslo 

    

 

I tillegg deltok en rekke utøvere fra Oslo Skikrets på NSFs samling på Ål i februar 2015 hvor 

de neste på rangeringen i kvalifiseringen til Pokal Loka U14 (rangert 3-10), U16 (rangert 4-

10) ble invitert til å delta. 
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Heming forsetter sitt utvidede tilbud til løperne etter endt skigymnas / videregående, "Team 

Skistar". 

 

I tillegg har vi flere Oslo-løpere som studerer i USA og kjører på College-lag.  

 

Utdanning / Kurs 

  

Det er i sesongen gjennomført 1 stk Trener I Alpin kurs (45 t) i regi av Oslo Skikrets i 

samarbeid med Akershus Skikrets. Dette er det første kurset kretsen holder av den nye typen i 

Oslo. Kurset hadde 21 deltagere, hvorav 6 var fra Oslo. I tillegg er det gjennomført 1 stk TD 

kurs i Alpint i regi av Oslo Skikrets, gjeldende også for Akershus Skikrets. 

 

WEB  

Oslo Skikrets bruker som hovedregel web som informasjonskanal ut til kretsens klubber og 

registrerte alpinkontaker.  

 

Kretsen ønsker å motta informasjon og materiale fra klubbene, som kan legges ut på kretsens 

hjemmeside.  

 

 

Takk for godt samarbeid i året som har gått. 

 

 

 

Oslo, mai 2015 

 

Alpinkomiteen i Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2014/2015 – Freestyle 

Denne sesongen har bydd på god aktivitet i freestyleklubbene i Oslo. Vi har blant annet hatt 

Norgescup i BigAir i Wyller og en solfylt avslutning på sesongen med NM i Halfpipe i bunn 

av Wyller i mars. Her stilte 4 tidligere NM-vinnere og 3 landslagsutøvere til dyst side om side 

med et utvalg unge håpefulle i en nyshapet superpipe. Varmt vårvær og en slushy quarter i 

bunn sørget for avslappet og god stemning både under konkurransen og i pausene. Nivået i 

halfpipen har også steget betraktelig de siste årene og i år var det veldig tett i toppen.  

Et annet arrangement som holdt aktiviteten i bakken oppe i vinter var Jib-Jam-serien i 

Tryvann, arrangert av Heming for andre året på rad. Dette er et lavterskeltilbud for de som 

skulle ønske å måle seg litt mot venner og bekjente i bakken. Med vekt på god gjennomføring 

har Heming sørget for ordentlig shapet hopp, kvalifiserte dommere og speakere som har 

erfaring med konkurranser selv. Dette har høynet nivået og sørget for at tilbudet har vært 

svært populært gjennom hele sesongen (4 konkurranser i serien). Freestylekomitéen har gitt 

støtte til dette arrangementet to år på rad og er glad for å kunne bidra til at et så godt tilbud 

kan bli et fast tilslag i sesongen for alle kjørere i Oslo. Vi håper dette fortsetter videre 

sesonger! 

Anleggsutfordringen fortsetter å være en stor utfordring for grenene under Freestyleparaplyen, 

men arbeidet går fremover. Som kjent drives våre anlegg av kommersielle aktører, og slik 

regelverket er i dag vanskeliggjør det tilskudd av offentlige midler. Det jobbes fra sentralt 

hold (Skiforbundet og Snowboardforbundet) inn mot beslutningstakerne i kommunen med 

mål om å komme frem til en finansieringsordning av ”anlegg-i-anlegg” for at våre grener på 

denne måten kan sidestilles med andre idretter når det kommer til tildeling av offentlige 

midler til anleggsutvikling. Målet på sikt er å utvikle en finansieringsordning som muliggjør 

støtte med offentlige midler, først som et signalprosjekt i Oslo, og som deretter kan rulles ut i 

andre anlegg rundt om i landet.  

 

Et mer kortsiktig resultat av dette arbeidet er finansiering av superpipen i Wyller som i år 

igjen gjorde at denne kunne bli bygget, vedlikeholdt og holdt åpen fra ca. februar og ut 

sesongen. Etter sesongavslutning i det øvrige anlegget ble pipen shapet og heisen holdt åpen 

hver tirsdag og torsdag i en måneds tid, helt gratis, frem til det ikke lenger var snø nok. Dette 

tilbudet trakk mange ivrige sjeler som ikke helt var klare til å legge skiene på loftet.  

 

Neste vinter får vi to internasjonale mesterskap til Oslo: Halfpipeøvelsene under Ungdoms-

OL og X-Games vil bli avholdt i Wyllerpipen. Her er det bare å samle sammen alle som kan 

gå og stå, for dette blir stort! 

 

Skicross har hatt liten aktivitet i Oslo også denne sesongen til tross for at landslaget fremdeles 

er dominert av løpere fra vår krets, hele 4 av 7 løpere er fra Oslo.  Vi hadde også 4 utøvere 

med til VM i Kreichsberg i januar, Julie Jensen, Thomas Borge Lie, Bastian Juell og Marius 

Heje Mæhle. I motsetning til i OL så er det over 32 deltagere i VM slik at man først må 
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kvalifisere seg til heats. Thomas Borge Lie og Bastian Juell kvalifiserte seg, men gikk ut i 

åttenedelsfinalen, mens Julie Jensen gikk videre og endte på 15. plass. Sesongen har også gitt 

en seniornorgesmester; Marius Heje Mæhle (Heming), og en juniornorgesmester; Marius 

Vangsnes (Heming). Ski cross er en spektakulær og morsom idrett, men rekrutteringen er 

fremdeles en utfordring. I Bærum har Stabæk greid å skape et ungt miljø og de har også 

avviklet Norgescup-renn i Kolsås. Der er det også etablert en permanent treningstrasé. I Oslo 

er det fremdeles ingen permanent skicrosstrasé og det har det heller ikke vært arrangert noe 

renn eller satt opp noen midlertidig løype. X-games til Oslo i 2016 kan være en mulighet til å 

få endret på dette.   

Til slutt vil komitéen gjerne minne klubbene i Oslo om muligheten til å søke om økonomisk 

støtte. Alle tiltak som kommer utøvere til gode er mulige å søke om støtte til. Eksempler på 

tidligere tildelinger er støtte til utstyr for utlån til unge som vil prøve seg på ski eller støtte til 

gjennomføring av arrangement for barn og unge i bakken.  

Oslo, 14. mai 2015 

Lully Heje & Henrik Nordviste 
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Årsberetning 2014/2015- Hopp 

Organisasjon: 

Styret har bestått av:  

Leder:  Ann-Kristin Sætre,  Heming Il/Kollenhopp    

Nestleder: Snorre Sagen,   Koll Il 

Oppmann  Leif Lippestad, Bækkelaget/Kollenhopp 

Anlegg: Stein Hoel,   Østre Aker 

     

Møter/ Representasjon:    

Hopp og kombinert komiteene samarbeider tett og har felles møter. Lederne har deltatt på 

styremøter i Oslo skikrets og på NSFs fagmøter.  

De fleste aktivitetene for aldersbestemte grupper og junior er organisert via Kollenhopp. 

Når det gjelder utøvere under 12 år har det også i år vært et utvidet samarbeid mellom 

klubbene i Oslo.  

Komiteene har fortsatt samarbeidet med komiteen i Akershus, i tillegg til Østfold for å 

samkjøre terminlister og arrangering av KM og andre renn. Vi vil fortsette dette samarbeidet 

med Akershus og Østfold. Sesongen 2014/2015 – har de tre kretsene hatt et nært samarbeid 

via samarbeidsprosjektet. Hvor man også hadde ansvar å få gjennomført rekruttcuper, og 

felles treningsamlinger. Kretsene har utøvere i samme Team (Kollenhopp) fra aldersbestemte 

klasser og oppover. Hovedfokus for komiteene i Oslo er som tidligere år har vært arbeidet 

rundt rekruttering.   

 

Terminlisten/Renn: 

Denne sesongen har Samarbeidsprosjektet satt opp terminlisten for regions samarbeidets hopp 

og kombinert renn, dermed har det blitt bedre renn avvikling og vi har unngått renn går på 

samme helger for de yngste.  KM fikk vi gjennomført for jr og senior 18 jan. i Midtstuen 

KM for veteraner og fra 12-16 år ble gjennomført i Linderudkollen 15 feb. 

KollenHopp arrangerte flere Norgescup renn denne sesongen, I tillegg til senior NM i 

storbakke, Jr Nm skulle også arrangeres i Holmenkollen, men pga. sterk vind ble rennet 

avlyst.  

Kollenhopp arrangerte jentens og guttens Holmenkollrenn som også var et av 

samarbeidsprosjektet regions cup, renne ble vellykket med mange deltakere. 

I Linderudkollen arrangerte østre Aker i høst et regionsrenn i 40 meteren og i vinter arrangerte 

de bla. Det årlige Østre Aker rennet med stor deltagelse i k 70, mange år siden både 

representert med stor gr. fra Jr og senior. Dette var positivt.     

Telenorkarusellen ble arrangert med 4 renn for de yngste i vinter 

Trollbakkene (Koll) 

Linderudkollen (Østre Aker) 
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 Bjørndalen (Bjørndalen il) 

 Midtstulia med 75 deltagere (KollenHopp) 

 

Skiforbundet arrangerte årets Storsamling for Hoppere/og Kombinert over hele landet i 

Midtstuen i sommer. Fis representant i Hopp Walter Hofer kom til Oslo for å se på dette 

arrangementet og ble veldig imponert. Skiforbundets sin Storsamling er fra de yngste ca 7 til 

16 år. I tillegg deltar Hopp og Kombinert landslagene på denne samlingen.  

Sportslige Resultater: 

Representert Norge denne sesongen: 

Phillip Sjøen og Joachim Hauer Bækkelaget/Kollenhopp har deltatt i World Cup og 

Continental cup gjennom sommeren og vinter denne sesongen.  

Phillip Sjøen (19 år):  Jr. VM Almaty ble det bronse individuelt i Hopp og Gull i lag 

konkurransen. 

I tillegg tok Phillip flere seiere i sommeren Grand prix, uttak til Hopp uka og VM i Falun var 

noen av sesongens store prestasjoner. Ellers mange gode resultater i World Cup fra en ung 

utøver. I tillegg deltagelse i Skiflying i Vikersund med et hopp på 205 meter. 

I tillegg pallplasseringer og seiere i Continental cupen gjennom vinteren. 

         

Joachim Hauer: har vært med i 4 helger med World Cup denne sesongen i tillegg til sommer 

Grand prix cupen som foregår på sommeren. Og ski -flyving i Vikersund. 

Gode resultater fra Continental cupen i Hopp, med bla. flere 3 plasser i vinteren sesong. 

 

Oversikt over resultater i Mesterskap: 

 

NM jr.  

Menn:                  

Bronse til Richard Haukedal Bækkelaget/Kollenhopp  

NM 

NM storbakke Holmenkollen ble det en 12 plass til Joachim Hauer (Bækkelaget/Kollenhopp) 

Liten bakke, Notodden) 

Menn: 

4 pl. Phillip Sjøen, Bækkelaget/Kollenhopp 

10 pl. Joachim Hauer, Bækkelaget/Kollenhopp 

15 pl. Richard Haukedal, Bækkelaget/Kollenhopp  

20pl. Jonas Schøien Øvregaard Vålerenga/Kollenhopp  

Kvinner: 

9 pl.  Anniken Mork   Ready/Kollenhopp    

 

2 Pl. Til Oslo Skikrets NM lag Notodden 

Joachim Hauer, Bækkelaget/Kollenhopp 

Richard Haukedal. Bækkelaget /Kollenhopp 

Jarl Magnus  Riiber Heming/Kollenhopp 

Phillip Sjøen Bækkelaget/Kollenhopp 
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Plastmesterskapet  

1 pl. Phillip Sjøen,  Bækkelaget/Kollenhopp   

 

Hovedlandsrennet 

15 år Klassen 

10 plass til Sander Vossan Eriksen Bækkelaget/Kollenhopp 

16 år klassen 

19 plass til  Viktor Steen Eriksen  Bækkelaget/kollenhopp 

 

Solan Gundersen Lekene: 

God deltakelse i Solan Gundersen lekene. 

Oslo skikrets stilte med et rent Koll lag, som tok en god 12 plass 

13 års klassen i k35 fikk Sofie Gulbrandsen Kollenhopp en flott 4 plass 

 

I 14 års klasse i bakke str  k52  

Ble det gode resultat med bla. 3pl. Til Kristoffer Eriksen Sundal Koll/Kollenhopp og 5 plass 

til Olav Dvergsdal Prestegård Vestre Aker/Kollenhopp 

 

 

KM  

Km ble arrangert sammen med Akershus 18feb for Senior og JR i Midtstuen 

Menn Jr 

1 Richard Haukedal, Bækkelaget/kollenhopp 

2 Carl Henning Lippestad, Bækkelaget/Kollenhopp 

3 Oscar P. Westerheim/Kollenhopp 

 

Senior: 

1 Jonas Schøien øvregaard Vålerenga/Kollenhopp 

 

Aldersbestemte KM : 

Kretsmester 14 år Kristoffer E Sundal Koll/Kollenhopp og 16 års klassen Viktor Steen 

Eriksen Bækkelaget/Kollenhopp 

 

Økonomi:  

Økonomien i hopp komiteen er i godbalanse, og vi har gitt bidrag til Regionssamarbeidet som 

Klubbene i Oslo inkludert Kollenhopp samarbeider sammen med Akershus og Østfold.   

 

Anlegg: 

Anleggssituasjonen for Hopp begynner nå å bli veldig bra i Oslo, men vedlikehold og 

utbygging i Linderudkollen er nødvendig. 

Midtstuen; Midtstulia og Holmenkollen : 
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Rekruttanlegg med plast i alle bakker i Midtstulia er på plass og 90 meter i Midtstuen 

fungerer veldig bra og er en suveren trenings bakke. Holmenkollbakken (HS 134) mangler 

bare plast, noe vi håper vil bli bevilget penger til og håper dette vil komme snart.  

Midtstuen 90 meters, Bakken er så å si oppe hele året, kort tid mellom sesongen fra plast til 

vinter- og plast sesongen igjen. 

Holmenkollen anlegget har vært oppe gjennom vinteren for trening. Denne sesongen har 

vinteren vært med oss så anlegget i Midtstulia rekruttanlegg har vært oppe og godt 

vedlikeholdt gjennom vintersesongen, mye bedre enn fjorårets vinter sesong. I tillegg har vi 

vært heldigere med en bedre snø vinter enn i fjor.  

 

Linderudkollen: 

Her har det stått stille på anleggsfronten, men det er nå lovet å få til en liten bakke, mulig 2 

småbakker mellom k40 og k70, vi håper prosjektet kommer i gang våren/høst 2015. I tillegg 

er ønsket å få til at 70-metersbakken plast legges.  

Små bakke anlegget er på prioritert liste i kommunen/Bymiljøetaten. Østre Aker har hatt alle 

bakkene åpne i hele vinter til stor glede for små og store hoppere. Men et lite minus er at man 

ønsker at anlegget skal komme tidligere i gang, det tar litt tid før det prioriteres åpning av 

anlegget og bedre prepping av bakkeanlegget ønskes.  Anlegget har hatt en noe vanskelig 

sesong siden kommunens ikke har kunnet stille med mannskap på ettermiddager og i helgene. 

Til tross for dette har det vært økning av aktiviteten i anlegget. Nå når det nye langrenns 

anlegget vil forhåpentlig bli ferdig stilt til vinter sesongen 15/16 bør bakke anlegget være i 

toppstand for å ta i mot nye rekrutter. Og at vi har fått til et småbakke anlegg mellom k40 og 

k70. Det er også et ønske å gjøre om sporene i 70 meters bakken til porselen pga. det er 

vanskelig å få til gode spor i ovarennet på vinteren.  

 

Husebybakken skipark: Anlegget har to hoppbakker for de under 12 år og er et flott 

rekrutteringsanlegg. 

 

Koll: Har et flott rekruttanlegg, men mangler snøproduksjon for å få til en tidlig start og er 

avhengig av gode snørike vintre. Når vinteren kom var anlegget godt i bruk fra januar-februar 

og litt av mars.  

Bjørndalen: Har en fin liten rekrutteringsbakke. Og et flott anlegg for ski aktiviteter.  

Schrøderbakkene ved Tryvann benyttes ikke lenger da Midtstulia har rekruttanlegg)   

Det er viktig at det settes av vedlikeholdsmidler til alle småbakkeanlegg i kretsen.  

 

Samarbeidspartnere: 

Skikretsen samarbeider godt med Hoppklubbene i Oslo. 

Kollenhopp er den største klubben, og de har i tillegg er et godt samarbeid med Skiforeningen 

og Oslo Kommune/Bymiljøetaten. 

Kollenhopp drifter tilløpene og heisanlegget i Holmenkollen, Midtstuen og Midtstulia for 

Oslo Kommune. Dette har gitt Kollenhopp et løft økonomisk som var helt nødvendig. Og som 

gir en inntekt for å kunne gi et godt sportslig tilbud til Hopp og Kombinert i regionen.  
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Bymiljøetaten, divisjon Idrett er ellers en viktig brikke i vårt arbeid med hoppsporten. Vi er 

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

Midtstuen og Holmenkollen samt småbakkene i Trollanlegget. (Koll) 

 

Klubbene i Kretsen:  

Kollenhopp  

Kollenhopp i utvidet utgave har nettopp avsluttet sitt 21.driftsår. Dette er et treningsteam for 

hoppere og kombinertløpere i Østlandsområdet, og har det siste året hatt knapt ca. 60 løpere 

fra 12 år til senior elite. Teamet jobber kontinuerlig med å legge forholdene best mulig til rette 

for skihopping og kombinert i Oslo.  

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

aldersklassene under 13 år. 

Kollenhopp rekrutt er nå i 3 sesong, har hatt åpent for hopping tirsdag, torsdager og helger 

gjennom hele høsten og vinteren, billig leie av utstyr og instruktører i bakkene for veiledning. 

Gjennom Kollenhopp rekrutt er det flest barn fra Oslo Vest Klubbene som deltar, men det er 

utøvere fra hele Oslo området og i tillegg til Bærum som deltar og benytter seg av 

treningstilbudet til Kollenhopp.  

Carlo Brômel er hovedtrener for denne gruppen med hjelp fra Marius Huse 

Gjennom sesongen er det ca. 20 barn som har vært interessert å delta på trening i Midtstulia, 

og det er flest gutter. Det er et ønske å rekruttere flere jenter til skihopping. 

I tillegg ble det gjennomført innendørs trening på Midtstuenskole på mandager fra oktober 

frem til Jul. Kollenhopp Rekrutt arrangerte Sommerhoppskole i siste sommerferieuken. Det 

var en stor suksess med ca 20 glade barn. 

 

ØSTRE AKER: 

Består av ca 15 Veteraner, men har i de siste årene hatt stor rekruttering av unge skihoppere. 

Trener for de yngre er Arne Tiller med hjelp fra Steffen Gjessing. 

 

KOLL: 

Består av unge utøvere, ca 10 har vært aktive denne sesongen. Trener for gruppen er Snorre 

sagen Koll IL og Østre Aker skiklubb har et godt samarbeid for de yngste. Felles treninger 

både innendørs, før jul og i bakken utover vinteren. Dette samarbeidet har fungert veldig bra. 

Større gruppe med unger, og det blir derfor lettere for både rekruttere og å holde på barna. Og 

heller ikke så sårbare da vi har flere trenere. 

 

BÆKKELAGET: 

Gjennom Høst/vinteren stiller Erling Johansen opp mandager for innendørs treninger for 

Bækkelaget. I de siste har det vært lite rekruttering i Bækkelaget, men Bækkelaget har flest av 

jr og senior hoppere i Oslo Skikrets. Erling Johansen har gjort en god jobb gjennom mange år 

for å få opp så mange gode ski hoppere i Oslo Skikrets. 

 

Heming/Ready/Vålerenga skiklubb/Vestre Aker: 

Trening foregår i regi av Kollenhopp og Kollenhopp rekrutt 
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Skidommer: 

Hadde et møte i Linderudkollen i høst, der ble det bestemte at det var viktig å opprettholde 

Norges eldste skidommerlag i stedet for å slå oss sammen med Akershus.  

Styret består av: 

Leder: Kjersti Haugen Espelid  

Sekretær: John Even Westby 

Kasserer: Rune Hyldmo  

Styremedlemmer: Terje Grimshei og Geir Harby 

Arbeidet fremover vil bestå bla. Å få rekruttert flere Dommere. I tillegg har både Kjersti 

Haugen Espelid og Rune Hyldmo vært Dommere i World Cup denne sesongen.  

 

Sluttkommentar: 

Det som er veldig gledelig er at det er stor aktivitet i Koll og Østre Aker som tar seg godt av 

rekruttering og har et godt treningstilbud. I tillegg til Kollenhopp som står på for rekruttering 

med bla. Sommer hopp skole og billig utleie av hopputstyr, trenere til disposisjon for de 

yngste. Vi ser nå at det økes i rekruttering i Oslo skikrets, og håper dette da vil medføre også 

til større økning oppover i rekkene. Det må fortsatt jobbes aktivt og tenke nytt med og få flere 

til å være med på Skihopping Rekruttering må prioriteres og passes på at vi har et godt tilbud 

som ivaretar utøverne fra de yngre til de eldre. Vi har nå en god bredde av juniorer og seniorer 

i kretsen, kunne vært flere utøvere fra 13-16 år, men vi ser heldigvis at det er god økning på 

de under 13 år. Gjennom vinteren har vi arrangert Telenor karusellen og avsluttet sesongen 

siste renn med 75 deltakere i Midtstuen.    

I tillegg var det gledelig å ta Sølv i NM  lag i år igjen, viser at Oslo sine utøvere er blant 

landes beste hoppere. 

Bronse og Gull i Jr Vm til Phillip Sjøen i tillegg til deltagelse i Hopp uka, gode prestasjoner i 

Sommer Grand Prix og uttak VM Falun. I tillegg har vi hatt Joachim Hauer som har vært ute 

og representerte i World Cup og COC renn. Richard Haukedal bidro med god bronse i JR NM 

i Trondheim. Det viser at det gror godt av skihoppere fra Oslo Skikrets og med et godt trener 

team fra Kollenhopp, Koll og østre Aker ser fremtiden lovende ut for Skihopping i Oslo 

Skikrets. Ønsker å takke alle tillitsmenn, Kollenhopp, Koll, Østre Aker og Bækkelaget ved 

Erling Johansen som gjennom årerekke gir gode trenings tilbud til skihoppere. Og takk til 

Bymiljøetaten, divisjon idrett og Skiforeningen som til rette legger for at man kan tilby gode 

treningsforhold og bakke anlegg oppe gjennom vinter og sommer, og legger til rette slik vi for 

gjennomføre treninger og konkurranser. Også takk til Wang toppidrett som legger til rette for 

god skolegang og mulighet å kombinere satsning på idrett. 

I tillegg har vi vært heldig og hatt en ganske god snørik vinter sesong i Oslo, men all ære til 

Oslo bymiljøetaten som har bidratt godt for at vi har tipp topp anlegg å trene og konkurrer i.  

 

Med Vennlig Hilsen 

 

Ann-Kristin Sætre 

Hopp komiteen Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2014/2015 - Kombinert 

 

Styret har denne sesongen bestått av: 

Leder     Mette Sannes    Kollenhopp 

Medlem aldersbestemte  Arne Tiller    Østre Aker 

Medlem anlegg   Stein Hoel    Østre Aker 

  

 

Møter: 

Leder har deltatt på styremøter i Oslo skikrets. Kombinert har få utøvere i Oslo og de fleste 

aktivitetene for aldersbestemte grupper og junior /senior er  organisert via Kollenhopp og  

Østre Aker / Koll.  Når det gjelder utøvere under 12 år har det også i år vært et utvidet 

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

fortsatt det tette samarbeidet.  

 

Komiteen har samarbeidet med komiteene i Akershus og Østfold skikrets for å samkjøre 

terminlister og arrangering av KM og andre renn. Vi vil fortsette og bedre dette samarbeidet i 

kommende sesong. Kretsene har utøvere i samme team (Kollenhopp) fra aldersbestemte 

klasser og oppover. 

 

Samarbeidsprosjekt mellom kretsene Oslo, Akershus og Østfold har endret struktur i denne 

sesongen og leder av dette prosjektet har siden november vært Georg Korody fra Akershus 

skikrets. Arne Tiller og Snorre Sagen er kretsens representanter i prosjektet. Hopp og 

kombinertkomiteene vil fortsatt støtte prosjektet med totalt 20000,- i 2015. Hovedarbeidet for 

prosjektet i denne sesongen har vært organisering og arrangering av Regionalcupen. Se egen 

årsmelding for samarbeidsprosjektet. 

 

 

Saker: 

Hovedsaken denne også sesongen har vært rekruttering. Arbeidet de siste årene rundt 

rekruttering viser at antallet yngre utøvere øker og vi vil derfor arbeide videre med 

tilrettelegging for at frafallet ikke blir for stort, når utøverne kommer opp i større 

bakkestørrelser. Komiteen har hele tiden jobbet sammen med hoppkomiteen når det gjelder 

dette. Videre prøver vi å fokusere på å få jenter med i kombinert, foreløpig har vi ikke lyktes 

med dette, men vi håper at vi på sikt skal få fram noen jenter. Alle renn vi har arrangert har 

hatt egne jenteklasser. 

 

Det jobbes fortsatt med anleggssituasjonen i Linderudkollen, langrennsstadioen begynner å ta 

form og vi håper at den vil bli ferdigstilt før neste sesong. 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, og anlegget har nå også kommet høyt opp på 

kommunens prioriteringslister. Det har vært avholdt møter med kommunen angående flytting 
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av småbakkene til den gamle 50-meteren. Dette vil bidra til at småbakkene blir mer synlig  i 

anlegget og vi håper også at forholdene blir bedre.  

 

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 kan fordeles på fler. 

 

Arrangement: 

Det har vært arrangert: 

 

Telenor-Karusell - Arrangør har vært hopp og kombinert komiteene i Oslo Skikrets i 

samarbeid med klubbene i Oslo.   Vi har i år arrangert 4 karusellrenn i Linderudkollen, 

Trollbakkene, Bjørndal og Midtstulia. Det har vært god deltakelse på rennene i år og det hele 

ble avsluttet i Midtstulia med 75 deltakere. 

 

KM  ble planlagt sammen med Akershus og Østfold skikrets. For de eldste var arrangementet 

i Midtstuen og for de aldersbestemte og veteranene ble KM arrangert i Linderudkollen. 

 

Regionalcup: Det ble arrangert 2 i Oslo skikrets og et i Gausdal (flyttet fra Østfold pga 

snømangel) 

 

NC – Midtstuen 

 

Storsamling i Midtstulia i juni med meget god deltakelse. Dette er et arrangement som har 

deltakere fra hele landet. 

 

Anlegg: 

Det arbeides kontinuerlig for å oppgradere anleggene i vårt område.  

Midtstuen og Holmenkollen vært åpne når forholdene har tillatt det. Med mange 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. Det er derfor særlig viktig at anlegget i Linderudkollen blir ferdig utbygget både når det 

gjelder bakker og langrennstraseer. Bakkene i Linderudkollen ble satt sent i stand i denne 

sesongen og vi håper at for kommende sesonger bør dette arbeidet begynne tidligere. 

Vintersesongen i Oslo har de seneste årene blitt stadig kortere og det er derfor viktig at 

bakkene blir satt i stand så fort været og kuldegradene gjør dette mulig. 

Trollbakkene på Koll er også et veldig viktig anlegg når det gjelder rekruttering, disse bakken 

har vært godt brukt i vinter og mulighetene for kombinertaktivitet er stor på Koll på grunn av 

fine langrennsløyper i anlegget. Anlegget i Bjørndal har også vært i bruk i år og det er vi 
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veldig fornøyd med. Bjørndal er et fantastisk anlegg med en liten hoppbakke som ligger midt 

i langrennsområdet. 

 

SPORTSLIGE RESULTATER: 

 

Klasse 12-år og yngre: 

 

Ready IL, IL Heming, Kollenhopp rekrutt : 

Kollenhopprekrutt har hatt treninger i Midtstulia gjennom hele vinteren, med leie av utstyr og 

instruktører i bakken for veiledning. Kollenhopp rekrutt hadde også organisert innetrening på 

høsten for de yngste. Det har i vinter vært mange unge utøvere som har deltatt på disse 

treningene. Vi håper at en god del av de unge som de siste sesongene har prøvd anlegget i 

Midtstulia vil fortsette med kombinert og hopp. Flere langrennsklubber har lagt noen av sine 

treninger til Midtstulia og vi vil arbeide videre med samarbeid med disse klubbene for å få er 

faste hopptreninger for disse gruppene. 

 

Koll og Østre Aker: 

Samarbeidet mellom Koll IL og Østre Aker Skiklubb har også fortsatt denne sesongen, og de 

har utviklet det ett par hakk videre. 

Det har i år vært en kort vintersesong, Januar- februar litt ute i mars. 

Klubbene arrangerte felles klubbmesterskap og har også arrangert 2 Telenorkarusell renn i 

henholdsvis Linderudkollen og Trollbakkene. 

Vi er få men har gode resultater, det er totalt en gruppe på 10 faste utøvere i tillegg til noen 

som prøver seg fram, men ikke er helt bestemt enda. 

Solan Gundersen ( NM Aldersbestemt.) Laget fra Oslo skikrets var et rent Koll lag. 

 

Flere av utøverne har nå begynt å hoppe i K-40 og noen av disse har også tatt steget opp i K-

60-70. Disse må vi på en eller annen måte få laget et eget opplegg til. Da de er ute av 

rekrutteringsfasen. Dette jobber vi en del med utover våren.  

Vi har per i dag kun en jente. Koll IL. 

 

Klasse 13-16 år: 

Det er fortsatt få utøvere i denne aldersklassen, men de vi har har vært aktive både lokalt og i 

noen landsdekkende renn. 

Victor Steen Erichsen var en av Norges utøvere til Nordisk juniorlandskamp og har hatt en 

god sesong i år. 

 

Senior og Junior: 

Det er svært få kombinertløpere i Oslo Skikrets (junior/senior) , men resultatene er derimot 

helt fantastiske. 

Harald og Jarl Riiber ble begge tatt ut på Norges lag til JuniorVM. Jr VM ble en stor suksess, 

Jarl tok gull på begge de individuelle øvelsene og Norges lag i lagkonkurransen fikk en flott 

bronsemedalje med blant annet Jarl og Harald på laget. 
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Jarl fikk også sitt store gjennombrudd i WC i år med en sterk 3. plass som beste prestasjon. 

Harald fikk gull i Jr NM. Gjennom sesongen har de vært med i Kollenhopps elitesatsing i 

kombinert. Denne satsingen bærer preg av seriøsitet og et fullverdig samlingsopplegg.  

  

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: 

KM 15 år, Sander V Eriksen, Bækkelaget  

 

Sluttkommentar 

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

preparering av anleggene i Linderudkollen, Midtstuen; Holmenkollen og Trollbakkene. 

 

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

Det viktigste arbeidet for komiteen framover er å fortsette arbeidet med rekruttering, legge 

forholdene til rette for utøverne slik at frafallet minskes slik at vi beholder utøverne innenfor 

kombinertidretten. I tillegg vil vi arbeide for at også jentene begynner med kombinert. 

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 20.04.15 

 

Mette Sannes 

Leder kombinertkomiteen 

Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2014/2015- Langrenn 

Dette er kun den generelle delen. Hele årsberetningen finnes på  

Generell oppsummering 

Takk for en hektisk, kort, men god skisesong med mye aktiviteter i skikretsen. Til tross for at 

vinteren også i år kom seint, ser vi at rekrutteringen til langrennsporten er større enn noen 

gang. 270 løpere i Milsluker Cup og 170 Oslo-løpere fra 12 Osloklubber som til sammen 

stilte 36 stafettlag i årets Hovedlandsrenn, viser at Oslo Skikrets har stor bredde opp til 

junioralder, og at det jobbes svært godt i de lokale klubbene.  

Frykten for snømangel gjør at det er få klubber som tør å arrangere skirenn før nyttår. 

Samtidig blir sesongen kort etter nyttår, og det er mange arrangører som ønsker innpass på 

terminlisten. Ekstra sårbart blir dette når de fleste renn må arrangeres på de samme arenaene. 

Kommende sesong er det Skiskytter-WM vår mest brukte arena, Holmenkollen, og kampen 

om de få helgene det kan arrangeres skirenn der, er hard. Derfor er det ekstra gledelig at 

Kjelsås er godt i gang med sitt nye anlegg i Linerudkollen og at det er bevilget penger til nytt 

anlegg i Lillomarka. 

For å møte klimaendringene på en best mulig måte jobbes det både med å gjøre langrenn mer 

om til en helårsidrett, i form av flere sommerskiskoler, rulleski- og kunstsnøanlegg. 

Oslo Skikrets langrenn har hatt følgende styre i 2014-15: 

 Funksjon Navn 

Leder Espen Utaker 

Nestleder Ola Horten 

Styremedlem/sekretær Knut Arne Røer 

Styremedlem Lillis Rabbing 

Ungdomsrepresentant Anne Maren Belsby 

Oppmann 13-14 år Andre Hellum. 

Oppmann 15-16 år Roald Kleivi/Heming Harnæs/Lars 

Njaastad 
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Oppmann Junior Ellen Olsvik 

Oppmann Senior Frode Trollebø 

Oppmann Turrenn Svein Monsen 

Styremedlem/ Anlegg Jørn Raastad/ Barbro Dahlen 

 

Styret for 2014/15 ble konstituert i august 2014 etter at alle styremedlemmene var valgt.  De fleste var 

nye styremedlemmer. Det er gjennomført seks styremøter fra august til mai, i tillegg til Høst- og 

Vårmøter.  Det har vært svært godt fremmøte på styremøtene og de ulike ansvarshavende har jobbet 

flittig mellom møtene.  

Noen årsgrupper er svært store og hvor oppmenn har en betydelig arbeidsmengde.  Oppmannsvervet 

for 15/16-åringer er derfor delt på tre Kjelsås-pappaer som fordeler ansvarsområder seg i mellom. 

Dette har fungert svært bra.  

Styret jobber etter følgende visjon, mål og fokusområder:  

VISJON for Oslo Skikrets Langrenn 

 Arbeide for skiidretten i Oslo 

 Bidra til å skape et godt sosialt og sportslig miljø i klubbene som sikrer både bredde og elite 

 

MÅL for Oslo Skikrets Langrenn 

Sportslige mål: 

 Påse at det arrangeres skirenn for alle årsklasser f.o.m 8 år t.o.m Senior i Oslo skikrets 

 Legge forholdene til rette for trening og konkurranser lokalt og deltagelse i mesterskap på nasjonalt nivå 

 Oppfordre klubbene i Oslo Skikrets om å søke/ arrangere Hovedlandsrenn, Junior/ Senior Cup, Junior/ Senior NM 

 

Organisasjonsmessige mål: 

 Sikre stabilitet og kontinuitet blant styrets medlemmer 

 Utvikle organiseringen i Oslo skikrets 

 Sikre Langrennskomiteen i Oslo Skikrets god økonomi 

 Utnytte klubbenes kompetanse 

 Tilfredsstille forpliktelser om å stille teknisk delegerte (TD) 

 Kontakt med kommunale og private instanser (eks. Oslo Skogvesen og Skiforeningen) 

 Lage krise- og kontinuitetsplan for store arrangementer 

 Anleggsoversikt 
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Fokusområder for Oslo Skikrets Langrenn i  

sesongen 2014-2016 

Arbeidsoppgavene fra det forrige styret har blitt ivaretatt og videreført av nytt styre:  

1. Utarbeide Mål- og Handlingsplan for Oslo skikrets langrenn inkl. roller og ansvar 

2. Utarbeide Kart og beskrivelse av Oslos langrennsarenaer 

3. Utarbeide Krise- og Kontinuitetsplan for store arrangementer (KM, Oslo skifestival, US, 

osv) 

4. Utarbeide retningslinjer for arrangementer i Oslo skikrets langrenn 

5. Utvikle 13-14 års Cup og 15-16 års Cup som et godt konkurransetilbud (jmf. tidligere år) 

6. Utvikle samlinger for 13-14 år og 15-16 år (jmf. tidligere år) 

7. Etablere Ungdomsstafetten som et eget prosjekt i Oslo Langrenn, inkl. egen 

organisasjonskomité, rennleder osv. 

8. Jobbe med integrering av funksjonshemmede (på kretsnivå) 

9. Langrenn som helårsidrett 

- Rulleski Cup i Oslo skikrets fra 2015? 

- KM Rulleski fra 2015? 

 

”Kreativ på ski” 
 

Oslo skikrets langrenn deler fra 2013 ut prisen ”Kreativ på ski”. Prisen er på kr 20.000,- og kan deles 

ut hvert år. Formålet er å fremme skiglede og rekruttering til skiidretten. 

Prisen honorer en gruppe, klubb eller sammenslutning fra flere klubber som har iverksatt eller 

gjennomført et tiltak lokalt, nasjonalt eller internasjonalt med den effekten at det har gitt økt skiglede 

og/eller økt rekruttering til skiidretten. Det vil bli lagt særlig vekt på nytenkning, praktisk nytte, 

overførbarhet til andre grupper eller klubber og rekkevidde til nye deltagere på ski. 

Forslag/søknad må fremmes skriftlig med nødvendig dokumentasjon til leder av Oslo skikrets 

Langrenn innen 1. september det året prisen deles ut. Tiltaket må være iverksatt eller gjennomført etter 

1. september det foregående året, og må være mulig å vurdere innen forslagsfristen. Alle kan foreslå 

kandidater, og man kan selv søke om å motta prisen. Tekstdelen av søknaden skal maksimalt 

inneholde 300 ord. Det kan legges ved inntil 5 bilder, og film av inntil 5 minutters varighet. 

Jury for prisen er identisk med valgkomiteen for Oslo Skikrets langrenn det påfølgende år i tillegg til 

langrennskomiteens ungdomsrepresentant. Juryen mottar forslagene fra kretsleder umiddelbart etter 

frist, og vedtar prisvinner innen 1. oktober samme år. Prisvinner offentliggjøres og hedres på Oslo 

skikrets langrenns Høstmøte samme år. 

Om ingen blir funnet verdig til å motta prisen, utgår den for det aktuelle året. 
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En solrik Ungdomsstafett i Holmenkollen 

Søndag 15. mars 2015 

 

Landets beste 15-16 åringer kunne i år nyte sol og varme under årets Ungdomsstafett. 

Stafetten er et av årets største høydepunkt for skiglade 15-16 åringer.  

 

Ungdomsbirken var uheldigvis samme dag i år, noe vi ikke kunne gjøre noe med i og med 

Word cup setter opp konkurransene WC-helgen. Trolig vil dette ikke skje neste år da det ser 

ut som at stafetten går i starten av februar. 

I Ungdomsstafetten 2015 som er den 18’ende i rekken deltok 29 lag. Stafetten ble vist på 

NRK 2 og NRK1 søndag kveld og hadde henholdsvis 47 000 og 359.000 seere.  

 

Oslo Skikrets vil rette en stor takk til alle som har bidratt. Dette gjelder World Cup Nordic, 

NRK, hovedkomiteen for Ungdomsstafetten og våre sponsorer. Av sponsorer vil vi takke 

spesielt Norges Skiforbund, Statoil, Profilhuset og Ica. I tillegg vil vi takke Per Nymoen og 

landslagsutøver Finn Hågen Krogh som gledelig stilte opp med erfaringsutveksling om Finn 

Hågens vei til å bli blant de beste i verden. Ungdomsstafetten 2015 ble ett meget flott og 

vellykket arrangement. TUSEN TAKK! 

Ungdomsstafetten arrangeres like profesjonelt som et World Cup renn. Stafetten sendes på 

TV, utøverne konkurrerer i de samme løypene som World Cup deltakerne, de følger akkurat 

samme retningslinjer og de 6 beste lagene møter til medalje-/ blomsterseremoni. Også i år ble 

stafetten vunnet av Buskerud. Oppland ble nr. 2 mens Akershus tok  tredje plassen på pallen. 

Ungdomsstafetten er også ett arrangement hvor det sosiale vektlegges sterkt. Kretsene var 

innkvartert på Radisson Blu Hotel Nydalen. Lørdag kveld ble det arrangert Ungdomsbankett 

med middag og utdeling av deltagergave. Litt underholdning fikk ungdommene også med seg. 

Takket være fantastiske sponsorer kan Ungdomsstafetten by på meget flotte deltakerpremier 

til alle utøverne. Disse ble i år delt ut av Per Nymoen og Finn Hågen Krogh. 
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Foto: Espen Utaker 

Det ligger stor prestisje i å få gå Ungdomsstafetten da det kun er 2 lag fra hver krets som kan 

delta (4 utøvere per lag). Dette er morgendagens helter! Flere av disse vil vi garantert få mye 

glede av i fremtiden. Det er mange meritterte utøvere som startet sin «TV-karriere» i nettopp 

Ungdomsstafetten. Går vi tilbake i resultatlistene kan vi finne kjente navn som: Martin 

Johnsrud Sundby, Øystein Pettersen, Tord Asle Gjerdalen, Johan Kjølstad, Maiken Kaspersen 

Falla, Finn Hågen Krogh, Marthe Kristoffersen og Pål Golberg. 

Dette viser at utøverne som har vært i ilden i Ungdomsstafetten 2015 absolutt er kandidater til 

å representere Norge i et eventuelt VM i Trondheim 2021 - Vi ønsker lykke til videre. 

Oslo Skikrets Langrenn 

Espen Utaker 

 

Seierspallen i Ungdomsstafetten 2014. På det høyeste 

trinnet ser vi vinnerne fra Buskerud, til venstre for dem i 

bildet har vi Oppland som ble nummer 2, mens 3. plass 

gikk til Akershus. Foto: Espen Utaker 
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Årsberetning 2014/2015- Telemark 

Leder: Morten V. Eriksen Bækkelagets Sportsklub 

 

 

Møter/Representasjon 
Aktiviteten foregår i Bækkelaget SPK, mens det er nær kontakt og en del fellesaktivitet med 

telemarksmiljøet i Akershus skikrets som er Ullensaker Skiklubb og Hagahogget Låmlag. 

Det må nevnes at Jørgen Steen Holst fra Heming IL som har trappet ned som aktiv gjør en 

svært god jobb som medlem av TK som utøverrepresentant. 

 

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

 

Arrangement 

Bækkelaget telemark arrangerte NM i Oslo Vinterpark Wyller i februar 2015. Wyllerløypa 

var for sesongen en ny arena for oss men takket være god bistand fra OVP og Skiforbundet 

ble det en suksess både sportslig og arrangementsteknisk med ca 80 deltakere samtlige 3 

renndager. To av rennene var dessuten FIS-renn og deltakelse fra det sveitsiske landslaget satt 

en ekstra spiss på arrangementet. 

 

NM-arrangementet tok nødvendigvis mye fokus fra Bækkelaget ift. regionsrenn i sesongen 

som har vært. Godt hjulpet av Hagahogget ble det allikevel arrangert 2 regionsrenn/samlinger 

i Oslo/Akershus. Vi regner med at vi kommer sterkere tilbake med flere regionsrenn 

kommende sesong når vi er blitt mer etablert i OVP Wyller og i tillegg ikke har et større 

arrangement som NM å tenke på. 

 

Trening og anlegg 

Som nevnt har Bækkelaget nå flyttet over til OVP Wyller. Vi ser umiddelbart at det har gitt 

oss en lengre sesong og en høyere kvalitet på som treningsarena. I tillegg får vi større 

synlighet og forhåpentligvis også noe større rekrutteringsgrunnlag. I OVP Wyller er vi en 

liten gruppe sammenliknet med øvrige alpinklubber men  

 

Vi har et stabilt og godt trenerteam i Bækkelaget bemannet fra egne rekker men godt hjulpet 

av Didrik Marksten. Gjennom siste to sesonger har vi hatt et prosjekt med anskaffelse av 

utlånssutstyr, og dette prosjektet er nå i havn og kommende sesong vil vi kun trenge å 

vedlikeholde dette. På tampen av sesongen har vi nå gått til anskaffelse av et mindre 

tidtakeranlegg som har vært sårt tiltrengt. Dette blir et spleiselag mellom kretsene (Oslo og 

Akershus) og klubben Bækkelaget. 

 

Resultater 

Junior/Senior 

Denne kategorien utøvere utgjøres nå av to utøvere. Trym Nygaard Løken satser fortsatt like 

seriøst på landslag og WC-deltakelse mens Gøril Strøm Eriksen er første års juniorutøver på 

kvinnesiden. 

Gøril har hatt god sportslig utvikling og endte opp som vinner av NC Junior Kvinner 

sammenlagt, i tillegg til 2 NM-gull og 1 sølv. Hun ble også NM-vinner i Fjelltelemark fra 

Alperittet på Stranda. 
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Trym hadde en sterk sesongstart med to pallplasser i WC, men dessverre skadet han seg med 

røket leddbånd i hånden rett før NM. Han mistet derfor også VM som gikk i Steamboat 

Springs like etter, og det var synd da han ville vært en sterk kandidat til VM-medaljer. 

Vi må også nevne at til tross for at Jørgen Steen Holst har trappet ned sin aktive satsning 

deltok han i NM i Wyller og fikk en imponerende 3.plass i Klassisk. 

 

Aldersbestemte klasser 

Gutteklassen har også denne sesongen blitt dominert av Bækkelaget utøver Mikkel Nygaard 

Løken som fikk 2 gull i HL og flere pallplasseringer i NC. 

 

I aldersbestemte klasser 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 til NSF på Gaustadblikk som positiv 

motivasjonsfaktor.  

 

Sommersesongen 2015 

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

rulleski/-skøyter, innebandy (på skøyter ute), terrengsykkel, enhjulsykkel og slakk-line. Dette 

fungerer veldig bra både på tvers av aldersgrupper og som en variert og morsom treningsform.  

 

Regionstrening 

Det har i sesongen ikke vært noe spesifikt regionslag. Vi vil forløpende vurdere hva NSF 

foretar seg før vi i samarbeid med Akershus krets avgjør hvilket tilbud vi må lage spesielt for 

de neste beste. 

  

Rekruttering 

Bækkelaget har hatt en liten vekst i antall aktive sist sesong og utlånsutstyr ser ut til å ha en 

ønsket effekt. Vi er nå etablert i OVP Wyller og vil koordinere rekrutteringsaktivitet med 

øvrig aktivitet i bakken.  

 

 

Oslo, mai 2015 

Morten V. Eriksen 

Bækkelagets Sportsklub telemark 
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