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SKIKRETSSTYRETS ÅRSBERETNING 2016 - 2017 

1. ORGANISASJON 
Følgende tillitsverv i Oslo Skikrets ble besatt etter valg på Skikretstinget våren 2016: 

 Oslo Skikrets styre 

 Leder: Gudbrand Bakke Lillomarka skiklubb  

 Nestleder: Dennis Gylte Ingierkollen/ Rustad (Trakk seg fra styret april 2017)  

 Styremedlem:  Peter Zimmer IL Heming    

 Styremedlem:  Terje Ulsrud Koll  

 Vara rep.  Lillis Rabbing  Koll  

 Leder Alpin: Roar Karlsen Ingierkollen/ Rustad slalomklubb  

 Leder Hopp: Ann Kristin Sætre IL Heming    

 Leder Kombinert: Mette Sannes Kollenhopp    

 Leder Langrenn: Espen Utaker Vestre Aker  

 Leder Freestyle Henrik Nordviste IL Heming     

 Leder Telemark Morten Eriksen Bækkelaget 

 

 Kontrollkomite 
 

| Hølje Tefre Ingierkollen Rustad Slalomklubb 

Eivind Selvig Kjelsås 

 

 

 Valgkomite 

 Leder Barbro T. Dahlen Rustad IL 

 Medlem Kjetil Brekken Ingierkollen Rustad Slalomklubb 

 Medlem Frank Grønvold Lillomarka 

 Varamedlem Øyvind Hjerpseth Østre Aker skiklubb 

 

2.  ADMINISTRASJONEN 

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

Administrasjonskonsulent Tove Andersen.  Tove er ansatt 100% i skikretsen, men leies ut i 20 til 

Rustad IL.  

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

totalt 9 styre/Au møter i kretsen, Administrasjonen har oppfølging av eksterne/interne 

samarbeidspartnere, de følger opp saker fra grenkomiteer, informasjon til klubber, 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. 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. 

Administrasjonen søker midler til ulike tiltak, og har lykkes med i stor grad. Tiltak som ParaAlpin, 

Kong Haralds ungdomsstafett, De ulike cupene i grenene og prosjektet snøsikre skianlegg har gitt 

nærmere ca 800.000,- til prosjektene. 

Administrasjonen har arrangert flere trenerkurs i Langrenn og Alpin. Manga av kursene er i samarbeid 

med Akershus og/eller NSF. Vi har arrangert trampolinekurs for Alpin/freestyle og ønsker å arrangere 

trenerkurs for alle grener Tove fungerer også som kurslærer på trener 1 og 2 Langrenn. Vi har også 

arrangert Young to Young kurs som er et trenerkurs for ungdom av ungdom. Dette var på tvers av 

gren.   
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3. MEDLEMSBEVEGELSE  
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4. MÅL OG STRATEGIER  

NSF sin nye strategi dokument og vår egen strategiplan gir et godt grunnlag for det fremtidige arbeidet 

i kretsstyret og i grenkomiteene. Det har vært jobbet i kretsstyret og i gren med Skiforbundets 

utviklingsmodell (SUM) og det er ønskelig og får denne presenter/videreutviklet i alle ledd – også i 

klubbene 

Antidopingarbeidet er godt i gang. Det er lagt til rette for at alle fra HL alder og oppover skal ta REN 

UTØVER og at klubbene oppfordres til å gjennomfør REN KLUBB Foran siste sesong anmodet vi 

klubbene om at de burde gjennomføre e-læringsprogrammet» Ren klubb»-kampanje i løpet av 2016. 

Tre klubber ble premiert med kr 10.000,- etter å ha gjennomført Ren klubb 

5.  ØKONOMI 

Resultatet for 2016 er tilfredsstillende. Flere dårlige vintre gir noe mindre inntekter fra 

deltageravgiften og det er gjort en vesentlig rydde jobb i «utestående» listen og en del av tidligere 

bokførte inntekter er nå avskrevet som tapt. 

Kretsstyret har vedtatt at det skal settes av penger i et fond for å ha en «buffer» i tilfelle inntektene 

svikter og et eventuelt overskudd blir minimalt enkelte år framover. Dette videreføres med avsetninger 

fra regnskapet 2016 

 

6. IDRETTSLIGE AKTIVITETER 

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

resultater. Dette er først og fremst et resultat av at klubbene har gode aktiviteter og tilbyr meget høy 

kvalitet hva gjelder arrangementer, planlegging, dedikasjon, involvering, trening og deltagelse.  Dette 

gir positive resultater. Videre har skikretsen en del fellesopplegg som treningssamlinger for visse 

grupper eksempelvis team Kollen på langrennsiden, diverse cuper osv. 

Det har vært et en hektisk sesong arrangementsmessig i skikretsen da snøen kom seint og vinteren ble 

kort. De nye skianleggene med kunstsnø har vært redningen for mange arrangører. Til tross for en 

dårlig vinter har det igjen vært satt ny deltakerrekord i noen av skirennene som er arrangert i kretsen, 

men noen har lavere deltagelse. Dessverre har den dårlige vinteren gjort at en del turrenn har måttet 

avlyse, Det ser ut som vinteren ikke har lagt noen demper på skiinteressen Aldri har vel skiinteressen 

vært større. Dette synes å gjelde både i hoppbakker, langrennsløyper 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. Nytt av året er at denne 

stafetten nå heter «Kong Haralds Ungdomsstafett» heretter. Dette med bakgrunn i Kongens 80-årsdag. 

Kongen og deler av kongefamilien var tilstede ved en pølsefest for deltakerne i skimuseet kvelden før 

stafetten. Kongen var også tilstede under selve stafetten. 

Utøvere fra Oslo skikrets har også denne sesongen vært i toppen i en rekke nasjonale og internasjonale 

renn.  Synes det er riktig og viktig igjen å trekke fram Martin Johnsrud Sundbys enorme innsats og 

resultater. Igjen vinner av World Cup i langrenn og Tour de Canada. Vi har heller ikke glemt Martins 

deltagelse i VM i Lahti med gullmedalje og andre medaljer.. Fremragende prestasjoner! 

Heidi Weng, BUL og Astrid Uhrenholt Jacobsen, Heming hadde glimrende resultater i VM i Lahti 

med gullmedaljer i stafett samt individuelle medaljer. Og vi må for all del ikke glemme at Heidi vant 

Tour de Ski og World Cup sammenlagt.  Glimrende prestasjoner. 
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Det vises ellers til fyldige og gode rapporter fra grenkomiteene når det gjelder sportslige resultater.  

Dette er hyggelig lesing. Vi viser også til utdelingen av hederspriser. 

 

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 i denne perioden. Vi 

har også hatt meget godt samarbeid og god hjelp fra NSF i forbindelse med Ungdomsstafetten. 

 

8. 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 opplever at det også er stor forståelse og verdsetting i det politiske miljø vedrørende det 

arbeidet som skiidretten i Oslo gjør. Spesielt møter vi stor forståelse hos idrettsbyråden. Vi er fornøyd 

med kommunen når det gjelder framdriften i utviklingen av skianlegg. Her skjedde det mye positivt i 

2016 og vi er i ferd med å få realisert skianlegg som i årevis har stått på venteliste.  Slik det ser ut pr i 

dag vil vi muligens i løpet av 2018 ha fått realisert mesteparten av de høyeste prioriterte skianleggene.  

9.  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 spesielt på anleggssiden 

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. Vi benytter samtidig anledningen til å gratulere med 100-

årsjubileet 

 

10. 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. 

 

11.  INTEGRERING 

Bevegelseshemmede 

 ParaAlpint prosjektet-alpint 

 Skirenn og klasse for funksjonshemmede(FH) -langrenn 

 Treningsgruppene i LYN langrenn- som klubben overtok etter kretsprosjekt 
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ParaAlpint: 

Prosjektet er et lavterskeltilbud til 

bevegelseshemmede i alpint. Treningen startet med 

Kick off 3 januar, og har hatt trening i Oslo 

Vinterpark hver tirsdag kveld. Deltagerne er 

bevegelseshemmede; stående og sittende. Det har 

vært holdt trenerkurs før oppstart samt brukerkurs 

og ledsagerkursing i treningene. 

Prosjektet har gått over all forventning. Totalt 17 

medlemmer og totalt 20 stk innom tiltaket. Alderen 

er fra 5- 45 år. Har gjennomført en deltaker 

undersøkelse hvor responsen var ca 60 %  9 av 16 

besvarelser. Nesten samtlige svarte at de var tilfreds eller svært tilfreds med treningsopplegget. 

Flesteparten ønsker å ha dagsamlinger i tillegg. Vi fikk også ønske om barmarkstreninger. Noen svarte 

at de kan tenke seg å konkurrere.  

Det har vært 5-6 trenere på treningene, de har fordelt seg på to grupper, stående og sittende. Vi har tatt 

bilder og filmet under trening, dette vil bli brukt til markedsføring og opplæring. 

Sesongavslutning var 4 april. Her ble både familie og venner invitert også, totalt 35 stk møtte Det ble 

gjennomført parallellslalom med speaker tjeneste, bespisning og premieutdeling for alle til slutt. 11 

deltakere var med i rennet, noen av trenere og familiemedlemmene kjørte også.  

Etter evaluering med utøvere og trenere er det bestemt at gruppene skal starte opp felles, for så å dele 

seg. Fra 2 mai begynner vi med barmarkstrening tirsdager. Har hatt samarbeids møte med klubbene 

Njård og Kjelsås. De ønsker å bli involvert allerede fra vinteren av. De trenger derfor oppstartmidler 

og opplæring av trenere. Fra vinteren av blir det 2 treningsdager i uka, tirsdagen beholdes og så øker vi 

til også mandag el onsdag hvor vi er sammen med Funkis snowboard. Man skal også utvide tilbudet å 

gjelde for synshemmede. Trenerne skal få utvidet sin kompetanse med kursing.  

Har fått støtte fra 2 stiftelser og Oslo kommune, samt litt fra NSF. Budsjett rammen var på 256 000,- 

flere søknader ble innvilget og inntektene på 220 000 mer enn budsjettert. Har dermed kunnet 

investere i tilhenger, sit-ski, trenerlønn og utgifter til barmarkstrening. 

Skirenn-langrenn:  

Naborundene har FH deltatt ofte på lik linje med alle, noen ganger med tilpasset løype.  

Status LYN ski prosjekt som startet i krets: 

- 5 faste deltagere på ungdom-voksen gruppen, slått sammen syn og bevegelseshemmede. Alle 

deltakere har gått renn, 2 stk gått NC for sr. 

- 6 deltagere på barnegruppen, noen har gått klubbrenn. 

 

Utviklingshemmede 

 Dagsamlinger for Utviklingshemmede 

 Skirenn 
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Skikretsen har arrangert 4 Dagsamlinger sammen med Akershus skikrets: 

1. På Ekeberg i Oslo -barmark 

2. I Nittedal i Akershus -barmark 

3. På Minnesund i Akershus - barmark/snø 

4.  På Øvresetertjern i Oslo -snø 

 

Integreringsansvarlig har deltatt på Brandbu i forbindelse med Vinterleker på 

Lygna- observert et arrangement for læring og nettverksbygging.  

Holmenkollen Winter Games ble ikke avholdt, uklar årsak. 

Nordberg Grand prix ble ikke avholdt pga snømangel. 

 

På de 4 dagssamlingene har det vært to aktiviteter, med sosial lunsj mellom øktene.  Det har vært 2-3 

trenere på samlingene. De to siste samlingene har vi samarbeidet med en treningsgruppe fra Gjøvik 

som har hatt med truger til deltagerne. Det har vært servert et enkelt måltid mat med mye frukt og 

grønnsaker, det har vært et bevisst fokus på sunt kosthold.  Vi har hatt en økning fra 4 til 13 deltagere 

fra første til siste samling. 

Totalt 26 personer inkludert ledsagere deltok på siste snøsamling.  

Har planlagt å arrangere1.dagssamling før ferien, da på  

Sørlie i Nittedal. Jobben videre er å forsøke å få tilbudet  

ut til flere, å øke antall deltagere. Det er også etablert en  

Facebokk side hvor arrangementene blir annonsert  

og blir referert med bilder etc 

 

12. ANLEGG 

Utvikling av skianlegg og anleggssaker er langsiktig, og arbeidet har som man kan vente vært preget 

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

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 idrettslagenes medlemmer er ikke bare en av de største 

brukergruppene i Marka, men også en viktige tilrettelegger for friluftsliv og idrett. 

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

Forutsigbarhet og programfestete aktiviteter er derfor viktig for å planlegge familielivet. For at 

skiklubbene skal kunne være sikre på å kunne gjennomføre sine planlagte og programfestete 

aktiviteter blir produksjon av kunstsnø viktigere og viktigere.  

Siden skiklubbene er dugnadsdrevet av foreldre som har en tilmålt tid til klubbarbeid, ønsker 

foreldrene 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. 
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1.0 Strategi. 

I foregående år 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 anleggsprioriteringene viktig. En prinsippfast prioritering 

har tjent oss vel gjennom flere år. Idrettskretsen og kommunen kjenner igjen fra år til år de anlegg 

som vi ønsker bygget ut, og de tør da å satse på en utbygging når de har tillit til at anleggsplanen er 

konsekvent.  

Dette har gitt håndfaste resultater, og også i det foregående år, i form av godkjennelse og bevilgninger 

til Lillomarka Arena, samt fremdriften av prosjektene til Rustad på Skullerud.   

2.0 Anleggsplanen 

Skikretsens anleggsplan er det dokument som ligger til grunn for våre vurderinger av hvilke anlegg 

som skal bygges når. Anleggsplanen er også retningsgivende for idrettskretsens og Oslo kommunes 

planer for idrettsanlegg i Oslo innenfor 4-årige planperioder. Anleggsplanen vedtas av skikretsens 

anleggskomite, senest i møte i april 2016. Vi har i 2016 opplevet at NSF har prøvd, uten vår 

tilslutning, å stokke om på våre prioriteringer, uten at det har ført frem.  

3.0 Anlegg i Oslo 

 

I et år med lite snø er Holmenkollanlegget viktig for trening og renn, men kapasiteten er sprengt. 

Langrennarenaen har mye «nedetid» for breddeidretten dvs. anlegget er opptatt av andre enn 

skikretsens klubber (hovedsakelig OBIK, WC i nordisk, store nasjonale og internasjonale renn i 

skiskyting osv. I noen grad også Barnas Holmenkolldag og Skimaraton.  Derfor er det viktig at det 

bygges ny kapasitet, hvilket nå skjer! 

Utvikling av bydelsanlegg er viktig av flere hensyn: 

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

- Gode skianlegg gir økt aktivitet  

- Dagens kapasitet på Skullerud er sprengt. 

- Sørkedalen er et privat anlegg og har begrensninger. 

 

3.1  Fremdrift av noen anlegg. 

For detaljert anleggsberetning henvises det grenenes beretninger. Her følger noen hovedbetraktninger.  

 

- Bymiljøetatens innsats og kommunens bevilgninger er avgjørende for realisering av 

anleggene. 

 

- Langrennsanlegget på Linderudkollen er i praksis ferdigstilt og anlegget gir et betydelig 

bidrag til byens trenings og rennkapasitet. Dette vil gi Kjelsås Langrenn et betydelig løft 

fremover.  

- Prosjektet Lilleomarka Arena er fullfinansiert av kommunen med betydelig midler. 

Bevilgingene skal dekke et komplett anlegg, som blir et meget betydelig anlegg for 

Groruddalen. Det statlige program for ‘’Programsatsningsmidler’’ har gitt tilskudd til 

rulleskianlegget. Byggearbeidene pågår i hele anlegget  i 2017. 
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- På Skulleruds ble skianleggets byggetrinn 1 ble gjennomført, som bl.a. gir meget god og 

effektiv distribuert snøproduksjonskapasitet. Byggetrinn 2 og 3 gjenstår.  

-  Kolls lysløype ved Kollbanen er fullført med solid støtte til gjennomføring av Bymiljøetaten.  

 

- Bymiljøetaten planlegger rulleskiløype ved Sogn i samarbeid med Lyn, Koll og NIH. Arbeidet 

med å godkjenne trasevalg pågår og vil fortsette også i 2017.  

 

- Grefsenkollen.  Reguleringsarbeid ventes igangsatt, og Grefsenkollen er med på kommunens 

behovsplan for idrett fro inneværende 4 års planperiode.  

 

- Wyller: P.t. foregår det et planarbeid i regi av bakkeeier og NSF for utbygging av et 

‘’Signalanlegg’’ i Wyller, men prosjektet er ikke foreløpig med i de kommunale planer.  

4.0 Markapolitikk. 

Markapolitikken er viktig del av arbeidet for å fremme skiidretten i Oslo.. Det er altfor mange som 

ønsker å begrense vår aktivitet innenfor markagrensen. Vi ønsker å påvirke premissene for 

anleggsaktivitet innenfor markagrensen. Derfor prøver vi å være proaktive, istedenfor i ettertid å bøte 

på skader andre påfører oss. Erfaringen er at  års påvirkninger via diverse organisasjoner mht.  

idrettspolitisk og politisk arbeid gir resultater. 

I Stortingets møte 6. juni 2016 ble det gjort vedtak til lov om endringer i markaloven (rett til 

erstatning). Endringen gjør at markaloven nå gir grunneiere tilsvarende erstatningsregler som vern 

etter naturmangfoldsloven. Vern etter markaloven gir større spillerom for aktivitet i verneområdet enn 

det naturmangfoldloven tillater. Skal det vernes i Oslomarka bør det etter vårt syn i hovedsak vernes 

etter markaloven siden hele Oslomarka benyttes til aktivitet av befolkingen som bor rundt marka. 

Det sendt flere høringsuttalelser i løpet av året, bl.a. om vern av Kobberhaugen/Vinderhøgda  

etter Markaloven og  forslag til endring av erstatningsbestemmelsen i markaloven § 11.  

5.0 Snøsikre anlegg. 

Oslo Skikrets har de siste årene hatt snøsikre bydelsanlegg i Oslo som en prioritert satsingsområder. 

Hensikten med prosjektet har som mål å sikre at vi har snø i minst fire, fem anlegg uavhengig av om 

vi får naturlig snø eller ikke. Det har vært viktig å bruke pengene slik at de kommer hverdagsutøverne 

og hverdagsidretten til gode. Bydelsanleggene er helt vesentlige for at bydelenes skoler, idrettslag, 

foreninger og barnehager kan samles på ski der de bor.  

 

Det er mottatt en bevilgning på totalt kr 220 000,- fra Oslo Kommune som uavkortet har gått til 

anleggene Skullerud, Lillomarka, Sognsvann og Sørkedalen som hovedsakelig vært brukt som 

tilskudd til energiutgifter til snøproduksjonen, men også andre utgifter til snøproduksjon/preparering 

av skiløyper i anleggene. Kommunens bevilgning er en del av et spleiselag der Skiforeningen, 

skiklubbene og Oslo Skikrets bidrar økonomisk og administrativt for å få disse fire anleggene klare for 

skiaktivitet 
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13. SKIKRETSHYTTA 

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

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

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

leieavtale og å indeksregulere leiebeløpet overfor barnehageeier.. Ny avtale ble underskrevet i løpet av 

2016. 

Det har vært gjennomført dugnad med beising av hytta og maling av vinduer i løpet av høsten 2016.  

Dugnaden er stort sett ferdig. Telemarkskomiteen har utført dugnaden De fikk betalt for dugnaden av 

vedlikeholdsfondet slik som vanlig 

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

møter og samlinger.  Utleie er gratis. 

14. 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 og sist men ikke 

minst masse gode prestasjoner i alle skidisipliner.   

Team Kollen for juniorene er et eksempel på godt samarbeid, sosialt, miljøskapende og viktig for 

fellesskapet i skikretsen 

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 anledningen 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 18. mai 2017 

 

 

For Oslo Skikrets styre 
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Årsberetning 2016/2017 – Alpin 

 

Organisasjon 

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

 

Leder:     Roar Karlsen   

Nestleder, kretsutstyr/ premier:   Marianne Owesen Hoel 

HL ansvarlig, terminliste:        Trygve Norum    

Anlegg:          Sven Persson 

Trenerkoordinator/sportslig:        Steve Skavik 

LF ansvarlig:           Kristin Sandvik 

Oslo Cupen/runden:         Monique Lacoste 

       

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/Samordnet rapportering/nøkkeltall 

I 2016 var det registrert 1710 utøvere innen alpin, i 2015 var det 1687. i 2014 ble det registrert totalt 

2046 utøvere og i 2013 var det 1863 utøvere.  

 

Det var registrert 94 FIS-løpere fra Oslo krets i denne sesongen (mot 77 i sesongen 14 og 15 og 81 i 

2016 sesongen), som har trent i egen klubb, lag eller skigymnas. 

 

  2017 2016 2015 2014 2013 

Antall medlemmer i 

klubb  Reg i 2018 1710 1687 2046 1883 

            

FIS løpere 94 81 77 77 137 

            

Starter i renn i Oslo 3359 3969 2497 2223 2024 

 

Økonomi  

Alpinkomiteen har støttet de ulike cupene og KM med premier. Videre er brukt midler til nye nett til 

Wyller. AK har også støttet HL og andre formål innen kretsen. Etter OSKs fordeling av overskudd for 

2015 og alpin sitt forbruk for sesongen 2016, har alpin ca kr 300 000 i avsatte midler for de neste 

årene.  Da er ikke alpin sin andel av overskuddet for 2016 tatt med. 

 

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. 
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OSK terminliste/ renn 

Terminlisten har vært utarbeidet av AK Oslo Ski Krets i samarbeid med klubbene og etter vanlige 

prinsipper. Terminlisten har sørget for et godt tilbud av renn.   

 

Det er også i år åpen påmelding til LF/ HL. Rangeringsrennene har fungert som grunnlag for 

puljeinndeling for LF/ HL. 

 

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

rangeringsrenn er blitt avviklet som kveldsrenn. To SG renn er avholdt på samme dag grunnet 

forholdene i Oslo vinterpark. 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. 

 

Oslo Cupen 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 Oslo Runden for 

løpere 10 år og yngre. I Oslo Cupen var det medalje og fine premier for pallen. Resten av deltagerne 

som hadde deltatt i 4 renn eller mer (av 8 mulige) i Oslo Cupen og Oslo Runden fikk drikkeflaske med 

NSF-logo. I Oslo Cupen 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 Oslo Cup og 

Oslo Runden vil bli gjennomført i kommende sesong. 323 løpere i Oslo runden og 186 løpere i Oslo 

cup. 

 

Generelt vil styret også for sesongen 2017/ 2018 oppfordre arrangørklubbene til å premiere hver 

aldersklasse i aldersbestemte renn i Oslo.  

 

Landsfinalen og Hovedlandsfinalen 

Telenorlekene/ Landsfinalen 2017 ble arrangert i Voss 30 mars til 2 april Oslo Skikrets var største 

krets med 75 løpere, 35 jenter og 40 gutter. Vi hadde deltakere fra Heming, Ready, IRS, Kjelsås, Try 

og Njård.  

 

Hovedlandsfinalen i alpint 2017 ble gjennomført på Hafjell i perioden 21-26 mars. Oslo Skikrets med 

en tropp på 64 løpere. Fordelt på 26 jenter og 38 gutter. 

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

Pallplasseringer fremgår nedenfor. 

Telenorlekene vil arrangeres på Oppdal i perioden 5-8 april 2018. Hovedlandsrennet arrangeres 

på Hemsedal 10-15 april 2018. 

 

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 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. 

 

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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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   Simen Sellæg 

Ready 

Tollef Haugen 

Heming 

  

Sølv   Simen Sellæg 

Ready 

  

Bronse Tollef Haugen 

Heming 

Mathias Brekkan 

Ready 

   

 

Hovedlandsfinalen 

 SL GS SG SC DH 

Gull  Sofie Aam 

Olsen 

Heming 

Christian O. 

Søvik 

Kjelsås 

 Alexander Steen 

Olsen Kjelsås 

Sofie Aam Olsen 

Heming 

Sofie Aam 

Olsen 

Heming  

Carl Erasmus 

Finne 

Heming 

Carl Erasmus 

Finne Heming 

Sølv Oscar 

Zimmer IRS 

Jesper 

Wahlqvist 

Heming 

 Christian O. 

Søvik 

Kjelsås 

 

Bronse Julie 

Fleischer 

Heming 

Sofie Aam 

Olsen Heming 

Filip Wahlqvist  

Heming 

Filip Wahlqvist 

Heming  

 Christian O. 

Søvik 

Kjelsås 

 

 

NM jr 1 

 SL GS SG SC DH 

Gull  Wilhelm 

Normannseth 

Heming 

    

      

Sølv Mathias Tefre 

IRS 

Henriette Resen 

Heming 

   

      

Bronse Kaspar Kindem 

Ready 

    

 

NM jr 2 

 SL GS SG SC DH 

Gull  Marte Berg 

Edseth Heming 

Joachim J. 

Lindstøl 

Heming 

 Joachim J. 

Lindstøl 

Heming 

Joachim 

J.Lindstøl 

Heming 

Sølv Fabian W. 

Solheim 

Heming 

  Olav Sanderberg 

Heming 

 

Bronse Fanny 

Sanderberg 

Heming 

Guro 

Hvammen 

Heming 

Olav 

Sanderberg 

Heming 
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   Guro 

Hvammen 

Heming 

  

 

NM senior 

 SL GS SG SC DH 

Gull       

Sølv     Kristina Riis-

Johannessen 

Ready 

Bronse Marte Berg 

Edseth 

Heming 

    

 

Kretsmesterskap i aldersbestemte klasser 

 

SL jenter Årsklasse 

 2004 2003 2002 2001  

Kretsmester Henriette Klock-

Lundgård IRS 

Ada Sandvin 

Kjelsås 

Nora Sandvik 

Ready 

Sofie Aam 

Olsen 

Heming 

 

 

SL gutter Årsklasse 

 2004 2003 2002 2001  

Kretsmester Oscar Sandvik 

Ready 

Petter Wendelborg 

Heming 

Jesper Wahlqvist 

Heming 

Christian O. 

Søvik 

Kjelsås 

 

 

SSL jenter Årsklasse 

 2004 2003 2002 2001  

Kretsmester Ulrikke Haugen 

Heming 

Emilie Bakkevig 

Heming 

Josephine N. 

Rasmussen 

Heming 

Paulina 

Ringvold 

Heming 

 

 

SSL gutter Årsklasse 

 2004 2003 2002 2001  

Kretsmester Teodor Brækken 

IRS 

Simen Sellæg 

Ready 

Elias Kroken  

Heming 

Filip Wahlqvist 

Heming 

 

 

SG jenter Årsklasse 

 2004 2003 2002 2001  

Kretsmester  Ulrikke Haugen 

Heming 

Emilie Bakkevig 

Heming 

Josephine 

Rasmussen 

Heming 

Sofie Aam 

Olsen 

Heming 

 

 

SG gutter Årsklasse 

 2004 2003 2002 2001  

Kretsmester  Oscar Sandvik 

Ready 

Mathias Brekkan 

Ready 

Elias Kroken 

Heming 

Carl Erasmus 

Finne 

Heming 
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BAMA og Donald Duck Winter Games 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.  

 

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 til klubbene også for sesongen 2017/ 2018. Bestillingen er godt i gang for 17-18 

 

NSF – Laguttak/ Uttak til internasjonale renn 

 I sesongen 2017/ 2018 har NSF tatt ut totalt 38 løpere til WC- og EC-lag.  

 

Uttatte løpere fra Oslo krets: .  

Verdenscup kvinner 

Kristina Riis- Johannessen Ready  

 

Verdenscup lag, menn 

1. Jonathan Nordbotten, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb 

2. Axel William Patricksson, Ingierkollen og Rustad SL KL  

 

Europacup lag, kvinner 

1. Guro Hvammen Heming 

2. Marte Berg Edseth Heming 

3. Kaja Norbye Heming 

 

Europacup lag, Herrer 

1. Henrik Røa Heming 

2. Joachim J. Lindstøl Heming 

3. Fabian W. Solheim Heming 

4. Aleksander S. Thorsen Njård 

 

 

Oslo-løpere som har representert Norge i internasjonale renn i sesongen 2016/2017 etter invitasjon fra 

NSF: 
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WC Kristina Riis- Johannessen 

Ready 

Jonathan Nordbotten, IRS 

Axel Patrickson IRS 

Aleksander S. Thorsen Njård 

Pokal Loka Filip Wahlqvist Heming 

Emilie Bakkevig Heming 

Julia Clason Heming 

EC Kaja Norbye Heming 

Fanny Sanderberg Heming 

Marte B. Edseth 

Rikke G. Brott Lyn 

Henrik Røa Heming 

Joachim J. Lindstøl Heming 

Fredrik Maurstad 

  

Jr VM Joachim J. Lindstøl  

Fabian W. Solheim 

Aleksander S. Thorsen 

Olav Sanderberg 

Marte B. Edseth 

Guro Hvammen 

  

  Whistler Cup Sofie Aam Olsen Heming 

 

Kristina Riis- Johannessen vant E-cup sammenlagt for sesongen 16-17. 

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 2017 

Alpinkomiteen i Oslo Skikrets 

  



  Oslo Skikrets beretning 2016/2017 

 

17 
 

Årsberetning 2016 - 2017 – Freestyle 

Sesongen 16/17 gav nok et år med aktivitet og arrangementer for freestyleklubbene i Oslo. 

Lavterskelkonkurranseserien Jib-Jam har blitt videreført av Heming i Tryvann og er fortsatt populær. 

Her treffes de litt yngre til uformell konkurranse, musikk og moro og får testet ut de siste triksene sine 

sammen med nye og gamle venner - i god freeskiånd. I Årvoll har aktiviteten fortsatt, og det er nå en 

hel haug med unge, skikeene freeskiers i Grefsenkollen og Varings.  

Den prekære anleggssituasjonen for freestylegrenene ble eksemplifisert ved denne vinterens spede 

start og varierende temperaturer. Terrengparker og skicrossløyper er snøkrevende anlegg som krever 

kapasitet på strøm- og vannkabler kombinert med snøkanoner og lave nok temperaturer. Å investere i 

og drifte denne type kostnadskrevende infrastruktur er kommersielt vanskelig for anleggseiere. 

Resultatet blir at anlegg er nødt til å prioritere snølegging av de mer kommersielle løypene av 

anlegget, der småbarnsfamilier og turister ferdes, på bekostning av idrettens treningsarenaer. Denne 

prioriteringsproblematikken deler vi med alpint, der klubbenes treningstraséer ikke blir snølagt før 

etter de kommersielle løypene er i gang. Wyller, den viktigste treningsarenaer for alpint i Oslo, og den 

eneste terrengparken i Oslo der størrelsen på hoppene er god nok for reel utvikling for de over 10-12 

år, ble ikke snølagt og åpnet før 14. februar. Det er en situasjon vi ikke kan tillate å fortsette.  

Denne problematikken blir forsterket av det faktum at freestylegrenenes treningsfasiliteter finnes i 

kommersielle anlegg og derfor ikke kvalifiserer for offentlig støtte, f.eks. gjennom spillemidler. 

Dermed får ikke barn og unge som vil bedrive moderne skisporter den samme anleggsstøtten som 

unge i f.eks. fotball, langrenn eller hopp. At Oslos viktigste treningsarena for alpin og freestyle, 

Wyller, ikke ble åpnet før i midten av februar er et direkte resultat av begrensninger i strøm- og 

vannkapasitet i Oslo Vinterpark som gjør at det per i dag ikke er mulig å snølegge hele anlegget 

samtidig. Prioriteringskonflikten nevnt over førte da til at anlegget var nødt til å nedprioritere de 

idrettslige treningsfasilitetene i kuldeperiodene i november og desember. En investering på omtrent 20 

mill. NOK i økt strøm- og vannkapasitet i Wyller ville i vinter betydd at Wyller kunne åpnet mye 

tidligere, og treningssesongen for freestyle og alpint her kunne blitt forlenget med 2-3 måneder. Denne 

investeringen er dessverre vanskelig å forsvare fra et kommersielt synspunkt da en stor andel av 

brukerne av denne delen av anlegget er barn og unge i idrettsklubber og ikke turister og familier som 

dagskort som legger igjen mer penger i kassa.  

Resultatet blir at barn og unge ikke får de treningsarenaene de trenger for å utvikle seg som skiløpere i 

Oslo. Klimaendringer har ført til mer varierende kuldeperioder tidlig på sesongen i Osloområdet, og 

denne utviklingen vil fortsette fremover. Det er derfor god grunn til å forvente at årets 

anleggssituasjon i Oslo vil være representativ for tiden fremover om det ikke gjøres noe. Det jobbes 

bl.a. fra Skiforbundets og Snowboardforbundets side med et initiativ som har som mål å tilpasse den 

offentlige støtteordningen som er i dag, slik at spillemidler kan brukes til å bygge ut anlegg for våre 

idretter på lik linje med andre, men dette er et politisk spørsmål og tar tid. Det er avgjørende at 

klubber, krets og resten av Ski-Norge står samlet bak arbeidet som gjøres med å sikre treningsanlegg 

for våre grener i fremtid med stadig mer ujevne kuldeperioder. 

Skicross har hatt liten aktivitet i Oslo de siste sesongene. På grunn av trang økonomi har landslaget i 

år kun bestått av tre utøvere, hvorav en fra Oslo, Marius Heje Mæhle (Heming IL). Han pådro seg en 

ryggskade i starten av desember, som innebærer at han ikke fått kjørt hele sesongen. I det han fikk 

deltatt i løpet av sesongen, var en 2. Plass i Val Thorens i Europa-cupen, en 31. Plass i World-cupen, 

og avsluttet sesongen med en 33. Plass i VM i Sierra Nevada. 



  Oslo Skikrets beretning 2016/2017 

 

18 
 

Skicross er en spektakulær og morsom idrett, men rekrutteringen er fremdeles en utfordring, for oss 

ikke minst på grunn av mangel på arenaer i østlandsområdet. Det unge miljøet i Stabæk er stabilt og 

noen av de unge fikk tilbud å kjøre Europacup i Mora, Sverige i slutten av sesongen. De sliter 

imidlertid med å opprettholde sin treningstrasé i Kolsås. Østlandsområdet har fått en ny permanent 

trasé i Hurdal i fjor, men i Oslo er det fremdeles ingen permanent skicross trasé og det har det heller 

ikke vært arrangert noe renn eller satt opp noen midlertidig løype. Det er etablert et samarbeid med 

Goodyear som har bidratt til finansiering av flere renn som sammen danner en Norges-Cup/Goodyear-

Cup. Vi håper at det til neste år vil være mulig å lage i hvert fall et lavterskel skicross renn for unge 

utøvere i Oslo og helst også et Norges-Cup renn. Men aller mest ønsker vi oss en permanent trasé i 

Oslo-området som kan brukes både til rekruttering og trening. Skicrossløyper er også en morsom og 

utfordrende alternativ treningsarena for unge alpinister. Dette passer godt inn i Skiforbundets nye 

treningsfilosofi SUM.   

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, 26. april 2017 

Lully Heje & Henrik Nordviste 

 

 

 

  



  Oslo Skikrets beretning 2016/2017 

 

19 
 

 

Årsberetning 2016 – 2017 – Hopp 

 

Styret har bestått av:   

Leder:  Ann-Kristin Sætre  Heming Il/Kollenhopp             

Nestleder: Snorre Sagen   Koll Il 

Medlem Marius Huse   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 til junior/senior er organisert via Kollenhopp. 

Kollenhopp rekrutt, Koll og Østre Aker sørger for aktivitet for de yngste 

 

Når det gjelder de yngre utøver har det også i år vært et utvidet samarbeid mellom klubbene i Oslo.  

 

Komiteen 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. 

   

Saker:  

Hovedsaken denne sesongen har fortsatt vært arbeidet rundt de yngste utøverne. Rekruttering har 

første prioritet for Komiteen og det samarbeides tett med Kombinert komiteen. 

Vi prøver å legge til rette for å få med flere jenter inn i Hopp miljøet.  

Hopp og Kombinert komiteen ønsket at det skal sette fokus på forebygging mot Doping allerede fra 

Hovedlands alder. Kollenhopp har gjennomført programmet Ren Utøver. 

Komiteen har også arbeidet noe med Skiforbundet utviklingsmodell, SUM, for å se hvordan komiteen 

kan integrere denne modellen inn i det videre arbeidet. Dette er noe vi vil arbeide videre med det 

kommende året.  

 

Økonomi: 

Økonomien i Hopp og kombinert komiteen er i god balanse, vi har denne sesongen gitt bidrag til 

Kollenhopp og Østre Aker/Koll som jobber godt for rekrutteringen i Oslo. 

 

Anlegg: 

Anleggsituasjonen for Hopp begynner nå å bli bra i Oslo, men vedlikehold og tiltak er det fortsatt stort 

behov for slik vi har mulighet å rekruttere og et godt tilbud for å utvikle Elite hoppere.  

 

Vi ser frem til at det blir laget et småbakke anlegg i Lillomarka, som vi håper vil bli ferdig innen 2019. 

Viktig for Hopp og Kombinert sporten at det lages flerbruksanlegg med småbakker i nye/oppgradering 

av skianleggene i Oslo Kommune  

 

Linderudkollen: 

Har et anlegg som Oslohoppere har hatt mye glede av, 2 gode treningsbakker og mange hopp renn har 

blitt avviklet gjennom tidene. Tilstanden etter mange års levealder krever at anlegget trenger noe 

oppgradering Dette er noe som må gjøres så dette anlegget ikke faller i brakk.  

I år har ikke 70meteren vært åpen, noe av skylden til dette er en mild å lite snørik vinter. Men det er 

veldig viktig at man i fremtiden prioriterer å få i gang snøproduksjon tidlig slik at man får 

hoppanlegget klart til vintersesongen. Ønske er at det legges isspor eller en annen type spor slik at man 

kan hoppe på dette gjennom vinteren, det kreves mye ressurser og er tidkrevende å få laget spor når vi 

har så milde vintrer. Prognoser tilsier at vi i fremtiden vil få milde vintre. 
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Det har blitt lovet å bli sett i gang med å lage ny småbakke mellom 39 meteren og 70 meteren (i den 

gamle 50 meter som er nedlagt), men etter mange års venting, så er ikke småbakke anlegget på plass. 

Vi håper arbeidet kommer i gang nå til vår/høst 2017 og anlegg komiteen i kretsen jobber med dette 

prosjektet skal bli prioritert. 

 

 

Midtstuen og Holmenkollen: 

 

Rekruttanlegg med plast i alle bakker i Midtstulien fungerer både sommer og vinter, men milde vintre 

skaper noe problemer for ønsket om å få lengre vintersesong.  95 meter i Midtstuen fungerer veldig 

bra og er en suveren trenings bakke.  

Midtstuen 95 meters bakken er så å si oppe hele året, kort tid mellom sesongen fra plast til vinter- og 

plast sesongen igjen. 

Anlegget i Midtstuen benyttes mye gjennom vinter og sommer til både konkurranser og trening.  

NSF Hopp  benytter mye anlegge til sine treninger. 

Holmenkollen har vært oppe noen ganger  i vinter for trening og rennavvikling.  

 

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

av gode snørike vintre. Snøen lot vente på seg i år igjen, men10 meteren har Koll klart å holde noe 

oppe denne vintersesongen.  

 

Samarbeidspartnere: 

 

Skikretsen samarbeider godt med Hoppklubbene i Oslo. 

Bymiljøetaten, divisjon Idrett er ellers en viktig brikke i vårt arbeid. Vi er helt avhengig av 

kommunens hjelp når det gjelder preparering i Hoppanleggene i Oslo.  

 

KOLLENHOPP: 
Kollenhopp i utvidet utgave har nettopp avsluttet sitt 23.driftsår. Dette er et treningsteam for hoppere 

og kombinertløpere i Østlandsområdet, og har det siste året hatt 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. 

Åpningstider i anlegget er tirsdag-onsdag-torsdag samt helger både i rekrutt anlegget og i K95. 

Kollen hopp legger tilrette for å få låne hopp utstyr og instruktører som er tilgjengelig. 

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

fra hele Oslo,i tillegg til Akershus som deltar og benytter seg av treningstilbudet som Kollenhopp har. 

Selvom det har vært lite snø vinter har det været stor aktivitet tirsdager med treningsgruppen til 

Kollenhopp rekrutt. Antall ivrige hopp barn stiger for hvert år. Positive er at vi for flere og flere jenter 

med.  Anniken Mork har ansvaret for aktiviteten og stiller opp som trener så lenge hun ikke selv er ute 

å representerer Norge i Hoppkonkurranser. 

Kollenhopp Rekrutt arrangerte Sommerhopp skole i siste del av sommerferie. Og barnebursdager i 

hoppbakken er et populært tilbud som mange benytter seg av.  

Trening inne i gymsalen på Midtstuen ungdomskole arrangeres mandager på høsten frem til jul. 

 

ØSTRE AKER: 
Består av ca. 15 Veteraner,  

11 rekrutt hoppere.  

Trener for de yngre er Arne Tiller 

 

KOLL: 
Består av unge utøvere, 11 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, 
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og det blir derfor lettere for både rekruttere og å holde på barna. Og heller ikke så sårbare da man har 

flere trenere. 

 

Heming/Ready/Vestre Aker/Røa/Bækkelaget – tilbyr trening via Kollenhopp sin rekrutt avdeling. 

Heming har gjennomført noen torsdag treninger for de som ikke har hatt anledning å være med på 

tirsdags treningene i vinter i Midtstuen.  

 

 
 

Terminlisten/Renn og aktiviteter: 
 

Denne sesongen har Samarbeidsprosjektet utvidet samarbeidet med Vestfold og Buskerud. 

Terminlisten for regionsamarbeidets hopp og kombinert renn er tilpasset med Buskerud og Vestfold. 

Dette for å få til flere renn. Snømangel skaper problemer å få gjennomført Hopprenn.  

KM Veteraner, Senior og Junior ble gjennomført i Midtstuen k95  første helgen i januar. 

KM fra 12-16 år skulle gjennomføres i Linderudkollen, men pga. snømangel ble KM utsatt, vi håper å 

få gjennomført et KM på plast.  

 

Kollenhopp har arrangerte flere Norgescup renn denne sesongen. Jentenes og guttenes 

Holmenkollrenn et rekrutt renn for de yngste til 16 år. I tillegg hadde Kollenhopp ansvaret for NM i 

hopp i slutten av Oktober det tilhører NM snø 2016.  

Junior NM Hopp og Kombinert ble flyttet til Midtstuen med Kollenhopp som arrangør da Molde ikke 

kunne gjennomføre pga. Snømangel.  

 Skiforbundet Hopp arrangerer sin årlige Stor samling fra rekrutt til Elite i slutten av juni i Midtstuen 

med deltagere fra hele landet. 

 

 

Pål Anders Ullevålseter ordnet et Hopprenn på Ullevålsætra. Det ble et kjempefint arrangement, 

Jørgen Sollie fra Koll hoppet lengst med 26 meter. Komiteen setter veldig pris at det blir arrangert 

denne type Hopp renn i kretsen. 

 

Telenorkarusellen: 

Ble arrangert med 3 renn for de yngste i vinter 

Ansvaret for rennavikling var Østre Aker med Arne Tiller, Koll med Snorre Sagen og Mette Sannes 

fra Oslo skikrets 

Midtstulia 1 renn 
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Linderudkollen (Østre Aker) 2 renn 

Pga.dårlig med snø i vinter ble det ikke mulig å få gjennomført renn i Trollbakkene. 

Det vil arrangeres et fjerde renn i Cupen når plast sesongen er i gang i Midtstulia rekruttanlegg. 

Regional Cupen – Det ble arrangert 3 renn Regions cupen i 2017  

Jente samling: 

Via kretsen med Akershus og Østfold,  ble det inviterte til jentesamling. Anette Sagen og Anniken 

Mork bidrog som trenere og tok på seg ansvaret for samlingen i desember som ble veldig bra. 

 

Sportslige Resultater: 
Disse representert Norge denne sesongen i World cup eller Continental cupen: 

Joachim Hauer, Richard Haukedal, Phillip Sjøen, Sondre Ringen, Oscar Westerheim 

Bækkelaget/Kollenhopp, Jarl Magnus Riiber Heming/Kollenhopp  

Phillip Sjøen valgte å  legge opp etter sommersesongen 2016.  

Anniken Mork, Ready/Kollenhopp  har deltatt i Continental cupen og flere World Cup  renn i vinter 

samt  VM i Lahti. 

         

Oversikt over resultater i Mesterskap I NORGE med medaljer : 

 

NM senior Hopp liten bakke , arrangert i slutten av Oktober i 2016 

Jarl Magnus Riiber nr 2 

 

NM LAG:   - Oslo Stilte med 2 lag ;  

 NM Lag – lag 1, fikk 3 plass  Oscar Westerheim, Joachim Hauer, Richard Haukedal, Jarl Magnus 

Riiber 

 

NM senior Damer, 

Anniken Mork nr 3 

 

Hovedlandsrennet 

Kristoffer Eriksen Sundal nr 1 i 16 års klassen 

 

Kretsmesterskapet: 

Midtstuen K95   

Veteran: 

  1.Pål Markus Kalleberg, Østre Aker 

  2. Torbjørn Saksenvik Haugen, Østre Aker 

  3.Dennis Leonard Kavli, Østre Aker 

 

Menn Junior: 

1. Carl Henning Lippestad , Østre Aker 

2. Kristoffer Eriksen Sundal, Koll 

3. Sander Vossan Eriksen, Bækkelaget 

4. Viktor Steen Eriksen, Bækkelaget 

5. Olav Prestegård , Vestre Aker 

 

Menn Senior 

1. Sondre Ringen, Bækkelaget 

2. Oscar P Westerheim, Bækkelaget 

 

Aldersbestemte 13-16 år; 

Kristoffer Eriksen Sundal, Koll /Kollenhopp, 16 år 

Han har i år fått muligheten til å delta i Norges Cup, selvom fortsatt ikke junior har han fått mulighet å 

delta i NCA med 3 seiere, og fått opprykk til i Eliteklassen, NM Junior normalbakke ble en 16 plass 

og NM junior storbakke nr 12, han toppet sesongen med seier i Hovedlandsrennet.  
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Olav Prestegård, Vestre Aker/Kollehopp 16 år 

Har som Sundal fått 16 år fått mulighet å konkurrere i Norges cupen, og ble nr 4  i Hovedlandsrennet. 

Jørgen Sollie Husby Koll  15 år 

Deltok i Hovedlansrennet og vi gleder oss at Koll har utøvere som begynner å komme opp. I tillegg 

fikk Nikolai Eriksen Sundal fra  Koll  8. Plass i Solan Gundersen i 13års klassen. 

 

Senior /Jr i Oslo Skikrets Hopp: 

 

Anniken Mork, Ready /Kollenhopp 

Har flere pallplasser i Norges Cup for damer, i tillegg har Anniken hatt gode resultat i både COC renn 

og vært blant de 30 beste i World Cup damer.  

Og veldig gledelig med deltagelse til VM i Lahti. 

3 plass i NM liten bakke (2016) 

 

Sander Vossan Eriksen, Bækkelaget/ Kollenhopp 

Sander begynte på Wang toppidrett i år og har flere topp plasseringer i NC B denne vinteren.  

Carl Henning Lippestad, Bækkelaget/ Kollenhopp 

Carl Henning har flere topp 6 plasseringer i NC denne vinteren. Den nest siste NorgesCup helgen i 

vinter ble det både 3. og 1. plass i Norges Cup A i Notodden. Nr 26 i Junior NM normalbakke, Carl 

Henning var også en av de som ble tatt ut til å være prøvehopper i Vikersund under Raw Air. 

 

Oscar Westerheim, Bækkelaget/ Kollenhopp 

Oscar har flere pallplasser og 3 seiere i NC A. Det ble 13. plass i NM normalbakke individuelt, og han 

var på bronselaget i senior NM for lag. Videre ble det to 3. plasser i NC elite og 3. plass sammenlagt i 

telemark-hoppuka. Oscar fikk også sin debut i CHC og det ble 26. & 21. plass i COC Zakopane. 

Sondre Ringen, Bækkelaget/ Kollenhopp 

Sondre har hoppet i NC eliteklassen hele sesongen og har flere pallplasseringer der. Sondre ble også 

på slutten av sesongen tatt ut til sine første CHC renn. Det ble en flott 18.plass i COC i Zakopane. 

Som prøvehopper i Vikersund satte han ny pers med 217,5 meter. 

Richard Haukedal, Bækkelaget/ Kollenhopp 

Richard hadde flere pallplasseringer i NC Elite i fjor sommer. I NM normalbakke på høsten ble 

Richard nr. 13. I tillegg var han på bronselaget i senior NM for lag. 

I vinter fikk han topp tjue-plasseringer i CHC i Kuusamo, Titisee-Neustadt, Bischofshofen, 

Brotterode, Planica og i Iron Mountian. I NM stor bakke i Trondheim hoppet Richard seg inn til 9.-

plass.  

 

Sesongen ble avsluttet med World cup-deltagelse i Holmenkollen, og som prøvehopper gjorde han et 

hopp på 213 meter i Vikersund. 

 

Joachim Hauger, Bækkelaget/ Kollenhopp 

Joachim har hatt fast plass på det Norske landslaget i årets sesong og det har blitt flere topp 30 

plasseringer i WC.  Og en flott 3 plass i Sommerens Grand Prix,  7plass i NM storbakke i Vinter. 

 

Jarl Magnus Riiber , Heming Il / Kollenhopp 

Siste års junior, har bla. deltatt i COC Hopp renn med 1 plass, og deltatt på et Norges Cup renn med 2 

førsteplasser i Holmenkollen i Vinter. Nr 2 i NM liten bakke 20 

                                                                      

Skidommer og TD: 

 

Norges eldste skidommerlag har vi  i Oslo  Styret består av: 

Leder: Kjersti Haugen Espelid  

Sekretær: John Even Westby 

Kasserer: Rune Hyldmo  

Styremedlemmer: Terje Grimshei og Geir Harby 
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Vintersesongen har gått greit med at de fleste dommere og TD,er fra Oslo har hatt oppdrag.  

Utvalget består av Leder Kjersti Espelid Haugen med medlemmene Rune Hyldmo og John Even 

Westby, Vara Geir Harby. 

 

John Even Westby har denne sesongen satt opp dommere og TD til arrangementene i Oslo Region. Nå 

er det slik at Oslo ikke har nok egne dommere til sine arrangement, derfor har Oslo samarbeidet med 

Akershus og Østfold. 

 

Oslo har hatt følgende TD/Dommere ute på oppdrag denne sesong: 

September 2016  

17. sept.  Region Cup Midtstuen K-40 og K-60 Rekrutt K-10 og K-20 Dommere Geir Harby, 

Harald Brataker og Kjersti Haugen Espelid 

18. sept.  Region Cup Midtstuen K-40 og K-60 Rekrutt K-10 og K-20 Dommere Geir Harby og 

Harald Brataker 

Desember 2016 

16. – 17. des.  COC Notodden Dommer Kjersti Haugen Espelid 

17. – 18. des.  WC Engelberg Dommer Rune Hyldmo 

Januar 2017 

7. – 8. jan.  COC Kombinert Høydalsmo Dommer Rune Hyldmo 

8. jan.   NC – hopp Midtstubakken Dommer Kjersti Haugen Espelid 

14. – 15. jan.  WC – hopp damer Sapporo Dommer Kjersti Haugen Espelid 

21. jan.   Jentene og guttenes Holmenkollrenn Hopp og Kombinert K10 og K20              

Dommer Geir Harby 

22. jan.  Region Cup Jentene og Guttenes Holmenkollrenn Hopp og Kombinert K40 og K60 

Dommer. Geir Harby og Rune Hyldmo 

22. jan.  Jentene og Guttenes Holmenkollrenn. Midstubakken K-10, K-20, K-40 Dommere Geir  

Februar 2017 

11. feb.  NC - hopp og Kombinert Holmenkollbakken Dommer Geir Harby 

12. feb.  NC - hopp og kombinert Holmenkollbakken Dommer Kjersti Haugen Espelid og Rune 

Hyldmo 

18. feb.  NM – hopp damer liten bakke Lierberget Dommer Kjersti Haugen Espelid 

26. feb.  NM – hopp junior liten bakke Midtstubakken Dommer Rune Hyldmo 

Mars 2017  

11. mars  WC- kombinert Holmenkollen Dommer Rune Hyldmo 

14. mars  WC- hopp Lillehammer Dommer Kjersti Haugen Espelid 

24. mars  NM – Kombinert del 2 Sprint Granåsen TD - John Even Westby 

25. mars  NM – Kombinert del 2 Lag GranåsenTD – John Even Westby  

25. mars  NC – hopp renn nr.1 Granåsen TD – John Even Westby 

25. mars  NC – hopp renn nr.2 Granåsen TD – John Even Westby                                             

 

Oslo sine Dommere og TD`ere hatt bra med oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Når det gjelder 

rekruttering av dommere er dette en stor utfordring i Oslo. Akershus har utført dommertrening hvor 

Oslo og Østfold har vært invitert.  

 

Foruten TD og Dommergjerningen har mange vært engasjert som funksjonærer i arrangementene 

Kollenhopp har vært arrangør av i Midtstubakken og Holmenkollen 

 

Sluttkommentar: 

Ønsker å takke alle tillitsmenn, renn arrangører og ikke minst trener i Kollenhopp, Koll og  Østre 

Aker, i tillegg til våre Dommer og TD som stiller opp og gjør et utmerket jobb når renn skal 

arrangeres. Og takk til Oslo Kommune og Skiforeningen som til rettelegger for at man kan tilby gode 

treningsforhold både vinter og sommer. Også takk til Wang toppidrett med deres tilbud for god 

skolegang med mulighet til å kombinere satsning på skihopping. 
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Vinteren har som fjoråret vært vanskelig med mye mildvær, men vi har vært heldig og har fått noen 

kalde periode som har gjort det mulig å få produsert snø slik at anleggene har vært i god stand til å få 

hoppet i. Ønsket hadde vært tidligere  vintersesong start for rekruttanleggene både i Midtstuen og 

Linderudkollen, Men All ære til Oslos Bymiljøetat stor takk til teamet i Midtstuen/Holmenkollen for 

deres innsats. 

 

Vi ser frem til en ny hoppsesong og gleder oss at rekrutteringen er stigende. 

 

 
Med Vennlig Hilsen 

 

Ann-Kristin Sætre 

 

HoppKomiteen Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2016 - 2017 – Kombinert 

Styret har denne sesongen bestått av: 

 Leder     Mette Sannes    Kollenhopp 

 Styremedlem    Arne Tiller    Østre Aker 

 Styremedlem    Christian Steen Eriksen   Bækkelaget 

 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 er organisert via 

Østre Aker/ Koll og Kollenhopp. Junior /senior er organisert via Kollenhopp. 

 

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 fortsatt sitt arbeid og leder av 

dette prosjektet har vært Georg Korody fra Akershus skikrets. Arne Tiller og Snorre Sagen er kretsens 

representanter i prosjektet. Hopp og kombinertkomiteene har støttet prosjektet med totalt 20000,- i 

2016. Hovedarbeidet for prosjektet i denne sesongen har vært organisering og arrangering av 

Regionalcupen. Se egen årsmelding for samarbeidsprosjektet. 

 

 

Saker: 

Hovedsaken denne sesongen har fortsatt vært arbeide rundt 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 fått noen jenter opp i 

aldersbestemte klasser, men vi håper at vi på sikt skal få fram noen jenter. Det er alltid jenter med i 

renn for de under 12 år. Alle renn vi har arrangert har hatt egne jenteklasser. 

 

Det jobbes fortsatt med anleggssituasjonen i Linderudkollen, langrenns stadion har i år vært flott 

preparert og det gjør arbeidet rundt kombinertrenn mye lettere. Anlegget er fortsatt ikke fullt utbygd, 

men vi håper at alt er på plass til 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 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 flere. 
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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 3 karusellrenn i Linderudkollen, Trollbakkene og Midtstulia. 

Det har vært god deltakelse på rennene i år. Et renn, Bjørndal, måtte dessverre avlyses på grunn 

snømangel. 

 

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

Midtstuen. KM for aldersbestemte ble avlyst på grunn av den dårlige vinteren, men det arbeides nå 

med et KM for disse før sommeren. 

 

Regionalcup: Det ble arrangert 2 i Oslo skikrets  

 

NC Midtstulia 

 

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 også når det gjelder 

hoppbakkene. 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 bakkene var 

tidlig preparert i vinter, takket være iherdig innsats fra Koll. Anlegget i Trollbakkene er flott med 

tanke på kombinertaktivitet for de yngste på grunn av fine langrennsløyper i anlegget. 

Anlegget i Bjørndal har også vært i bruk i år og det er vi 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. 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. 

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. 
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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.  

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. 

 

Senior og Junior: 

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

fantastiske. 

 

Gjennom sesongen har de vært med i Kollenhopp sin elitesatsing i kombinert. Denne satsingen bærer 

preg av seriøsitet og et fullverdig samlingsopplegg.  

En stor takk til Kollenhopp som står på for å legge til rette 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 

Kollenhopp sin 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 junior: Viktor Steen Eriksen 

Klasse senior: Harald Riiber   

 

 

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 020516 

 

 

Mette Sannes 

Leder kombinertkomiteen 

Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2016 – 2017 - Langrenn 

 

Dette er kun den generelle delen av årsberetningen til Langrenn. Hele årsberetningen finnes på 

Webside 

 

Side 2:        13/14 år 

Side 5:       15/16 år 

Side 16:      Team Kollen 

Side 20:      Senior 

Side 22:      Økonomi 

Side 24:      TD og Integrering 

Side 25:      Anlegg 

Funksjon Navn 

Leder Espen Utaker 

Nestleder /Økonomi Ola Horten 

Styremedlem/sekretær Knut Arne Røer 

Styremedlem/Integreringsansvar Lillis Rabbing 

Styremedlem/Ungdomsrepresentant Amanda H Spjeldnæs 

Styremedlem/Oppmann 13-14 år Thomas Engen/Torstein Lindby 

Styremedlem/Oppmann 15-16 år 
Margrethe Meo/Linda Opedal/Bjørnhild Fjeld 

Styremedlem/Oppmann Junior 
Heming Harnæs 

Styremedlem/Oppmann Senior Frode Trollebø 

Styremedlem/Oppmann Turrenn Svein Monsen 

Styremedlem/ Anlegg Jørn Raastad/Barbro Dahlen 

Oslo skikrets adm. Tove Andersen 

http://www.skiforbundet.no/oslo/nyhetsarkiv/2016/4/oslo-skikrets-ting-2016/
https://plus.google.com/u/0/109482909913571349598?prsrc=4
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Side 26:      Visjon/målsetting 

Side 28:      Organisasjon 

 

Økonomi 

 

LKs eneste inntekter er fordeling av overskudd fra Oslo Skikrets, samt overskudd fra Kong Haralds 

ungdomsstafett. Siste sesong ble overføring av overskudd fra Oslo Skikrets til LK redusert med ca 

100.000 ift. foregående år da Skikretsen selv ønsket å beholde noen av midlene for å bygge opp en 

buffer til dårlige tider. 

Foreløpig er ikke alle LKs fakturaer for sesongen 2016/17 behandlet, men så langt ser det ut til at 

kostander kommer til å ende opp noe under budsjett. Det legges opp til tilsvarende budsjett for 

sesongen 2017/18 som for 2016/17. LK ønsker å fordele mest mulig av pengene til tiltak som 

stimulerer til aktivitet. 

LK ønsker å budsjettere med kostander ift de midler som overføres og budsjettet vil derfor revideres 

når overføringer fra Oslo Skikrets er endelig avklart  

Mulig seniorteam-satsning i Oslo vil også kunne påvirke budsjettet.  

Likviditeten i LK er god. 
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Aktivitet

Budsjett 

2016-17
Forbruk

2016-17

Budsjett 

2017-18

(Utkast)

Kommentar 17-18

Senior -85.000 -85.000

TVOF: 30.000

Reise NC: 

Smørestøtte: 

Oslo skikrets dekker hovedleder NM

Junior -200.000 -200.000

Oslo skikrets dekker hovedleder NM + stafettpåmelding

For 2016-17 ble det utover budsjett bevilget 20 00

Smørestøtte

15-16 -60.000 -60.000

Oslo skikrets dekker hovedleder HL + påmelding stafettlag

LK dekker 2 ekstra ledere til HL

Smørestøtte HL

Samlinger:

13-14 år -30.000 -30.000 Samlinger

Jenteprosjektet -10.000 -10.000

Utdanning / Kompetanse -30.000 -30.000

Kreativ på ski (klubbpris) -20.000 -20.000

Langrennskomite div -7.500 -7.500

Adminstrasjon -5.000 -5.000

Premier Markamesterskapet -2.500 -2.500

Honorar TD -15.000 -15.000

KM reservearena -7.500 -7.500

Sum Kostnader -472.500 -472.500

Overført Oslo Skikrets (overskudd 2015) 398.000 Ikke avkalrt pr d.d.
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Kommentarer til forbruk for de største postene i 2016/17 

 

Seniorer: Noe under budsjett 

Juniorer: Litt over. Skyldes innkjøp av test-ski 

15-16: Her mangler fortsatt fakturaer fra HL 

13-14: Trenere/oppmenn for OCC samling i Stokke var ikke budsjettert for 

Ungdomsstafetten som ble gjennomført ifbm Bislet games var ikke budsjettert for. 

 

 

TD 

 

Som tidligere ble det også i år arrangert TD og arrangørkurs for nye og eksisterende TD'r. OSK har de 

siste årene arrangert og invitert  Buskerud og Akershus til Ekeberg. 

I år gjorde vi en litt annen vri, Akershus holdt hus og ordnet foreleser. 

LK gjorde en grundigere jobb denne sesongen i forhold til rekrutering til møte av eksisterende TD'r og 

arrangører av kretsrenn. Alle arrangører av kretsrenn  skal ha rennleder på kurs for oppdatering av nytt 

regelverk. Det samme gjelder eksisterende TD'r. 

LK hadde også i år en STERK oppfordring til alle klubber om å rekruttere nye TD'r. Dette lykkes vi 

godt med og vi hadde hele 7 ny TD'r på kurs denne vinteren. 

 

De nye TDene har hatt teoretisk og praktisk opplæring og noen har også vært  TD'r på kretsrenn på 

senvinteren. 

 

Som koordinator er jeg meget fornøyd med denne sesongens rekrutering, og gjennomføring av TD 

oppdrag. 

 

TDer ble satt opp på alle kretsens terminfestende renn av undertegnede. Det er TDs ansvar å bytte renn 

om det tildelte renn ikke passer. Dette fungerer meget bra, det var kun to renn vi måtte inn med en 

vikar TD i siste liten. 

 

Knut Arne Røer, TD ansvarlig 

 

Integrering: 

Det er gjennomført tre dagsamlinger for utviklingshemmede. Deltakerantallet har vært økende og vi 

tror det er potensiale for å lokke flere med. Hensikten med samlingene har vært å skape et miljø for 

denne målgruppen.  

Den første samlingen gjennomførtes på barmark og de to andre på snø. Hver samling har bestått av to 

praktiske økter før og etter felles lunsj og ledes av 2 til 3 trenere. Mange av utøverne stiller med egen 

ledsager. Utstyr som ski og truger har vært brukt.  

Deltakerne viser et fantastisk humør og innsatsvilje og vi håper på fortsatt støtte fremover.  

Lillis Rabbing, integreringsansvarlig 

Anlegg:  

 

Snøproduksjon redder igjen sesongen 

 

En nedbørsfattig og mild vinter har medført en kort og variabel sesong utenom skianleggene, og 

kretsens terminfestede renn for barn og ungdom har uten unntak gått på kunstsnø. 

 

Sørkedalen, Holmenkollen, Linderudkollen og Skullerud har alle produsert noe snø i de korte 
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periodene med kulde vi hadde fra tidlig november, og med større fart fra tidlig i januar. Lillomarka 

arena har vært stengt på grunn av anleggsarbeid, men det har vært produsert snø som har vært kjørt ut 

på turveien nordover og som har gitt noe skimuligheter der også. Snøkanonene i Linderudkollen ble 

utsatt for hærverk/sabotasje tidlig i sesongen, men var heldigvis i drift igjen etter noen dager. De siste 

skirennene ble avholdt på kunstsnø tidlig i april. 

 

Linderudkollen har hatt sin første fulle sesong, og det har har vært stor aktivitet med trening og 

konkurranser gjennom hele sesongen. Mange av kretsens skirenn for barn og unge har vært arrangert i 

dette anlegget. Det er fortsatt noen mangler som henger igjen (først og fremst arenahus), men i 

hovedsak har dette anlegget fungert bra i vinter og har vært en bra utvidelse av kapasiteten på 

kunstsnø i kretsen. 

 

Lillomarka har i 2016 fått fullfinansiert utbyggingen av et komplett anlegg, og anleggsarbeidet er i 

gang. I første omgang utbygging av rulleskitrase som blir et viktig bidrag til sommeraktiviteter og 

trafikksikkerhet. Det arbeides også med å etablere andre rulleskianlegg i skikretsen, men det er tildels 

svært tidkrevende prosesser med reguleringsplaner og mange interesser som skal tas hensyn til. 

 

Skullerud har hatt skiforhold fra tidlig november til tidlig april, med gode forhold fra midten av januar. 

Byggetrinn 1 på Skullerud ble gjennomført før sesongen, og ga muligheter for effektiv snøproduksjon 

uten utkjøring med produksjonstakt på ca. 1 km pr. døgn med kulde. Byggetrinn 2 (av 3) forventes 

gjennomført i 2017 og vil gi noe øket kapasitet på deler av traseene, bedre snøproduksjon og bedre 

drenering av stadion. 

 

Holmenkollen har også denne sesongen vært en viktig arena for trening og konkurranser for flere av 

klubbene. Nasjonale og internasjonale arrangementer skaper utfordringer med tilgjengelighet av 

anlegget for de lokale klubbene, i tillegg til at anlegget tiltrekker seg skiløpere fra hele Østlandet når 

det er en snøfattig vinter. 

 

I tillegg har det vært flere mindre, lokale, anlegg som har hatt aktivitet i vinter, f.eks. på Ekebergsletta 

som er viktige for rekruttering av de yngste. 

 

Anleggskapasiteten i kretsen er i bra vekst, men vi ønsker oss også mere snø og kulde utenfor 

skianleggene i kommende sesong! 

 

Jørn Raastad 

Visjon for Oslo Skikrets Langrenn 

 Arbeide for skiidretten i Oslo 

 Bidra til å skape et godt sosialt og sportslig miljø i klubbene innenfor både bredde- og elite 

satsing 

 

Målsetning for Oslo Skikrets Langrenn 

Sportslige mål:  

 Påse at det arrangeres skirenn for alle årsklasser fom 8 år tom Senior i Oslo skikrets 

 Legge forholdene til rette for trening og konkurranser både lokalt og i mesterskap 

 Oppfordre klubbene i Oslo skikrets til å arrangere Hovedlandsrenn, Norges Cup og 

Norgesmesterskap 

 Oppfordre til nytenkning innen arrangement som fremmer skiglede og rekruttering til 

skiidretten 

 Bidra til at flest mulig seniorløpere skal  
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 Ønsker  å bidra til klubbens seniorsatsing, både sportslig og organisasjonsmessig. 

 Team Kollens handlingsplan beskriver mål og aktiviteter og legges til grunn for støtte fra 

langrenns-kretsen. 

 

Organisasjonsmessige mål:  

 Sikre stabilitet og kontinuitet blant langrennskomiteens medlemmer 

 Utvikle/optimalisere organisasjonsstrukturen innen Oslo skikrets langrenn 

 Sikre Oslo skikrets langrenn god økonomi 

 Utnytte klubbenes kompetanse 

 Ansvar for at klubbene stiller teknisk delegerte (TD) på arrangement. LK ønsker å rekruttere 

flere unge TD’er. 

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

 Lage krise og kontinuitetsplan for store arrangementer 

 Lage generelle retningslinjer for arrangementer i Oslo skikrets langrenn 

 Utarbeide anleggsoversikt 

 Oslo’s juniorsatsning er organisert i Team Kollen med eget styre. 

 LK er representert  i styret i TeamVeidekke Oslofjord. 

 

Fokusområder for Oslo Skikrets Langrenn i  

sesongen 2016-2017 

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

organisasjonskomité, rennleder osv 

8. Etablere nyvinningen Ungdomsstafetten Sommer, under Bislett Games.  

9. Jobbe med integrering av funksjonshemmede (på kretsnivå) 

10. Støtte videreutvikling av Team Kollen som ved samordning av ressurser og opplegg 

effektiviserer arbeidet med å sikre et bredt nivå og gode sportslige resultater for juniorene. 

11. Langrenn som helårsidrett: Ungdomsstafetten Sommer på rulleski under Bislett Games.  

 

Takk for en fin sesong med stort engasjement  fra utøvere, ledere og klubber.  
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Oppsummering:  

 

I følge Meteorologiske institutt har det vært 50 skidager i Nordmarka i vinter mot normalt 130., målt 

på Bjørnholt. Kun fem vintre har hatt færre skidager (1989,90,92,98 og 2005). Til tross for dette har 

det vært høy aktivitet i kretsen, og takker være kunstsnø-anlegg, har de fleste renn blitt gjennomført 

(KollMila avlyst), men ved kortere distanser enn planlagt. Av turrenn er det kun Sørkedalsrennet (gått 

som lysløyperenn) og Holmenkollmarsjen (med stor nedgang i antall deltakere), som har blitt 

gjennomført.  

Fremdeles er det imponerende høy deltakelse i kretsen, forholdene tatt i betraktning. Vi har både 

bredden og toppene, men ser mulige tegn til større frafall enn tidligere fra 13-års alderen. Her kan 

Skiforbundets nye SUM-modell være et godt hjelpemiddel for å beholde flest mulig lengst mulig i 

skisporet.  

Det er for øvrig rekord-pågang til Team Kollen. 

 

Snømåleren på Glåmene la på rundt 25 cm store deler av sesongen. (Bilde er tatt 

23. Februar.) 

Mvh styret i langrennskomiteen Oslo Skikrets.  
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Årsberetning 2016 - 2017– Telemark 

Leder: Morten V. Eriksen Bækkelagets Sportsklub 

 

 

Møter/Representasjon 
Aktiviteten foregår i Bækkelagets Sportsklub, og det er tett og god kontakt både med klubbene i 

Akershus Skikrets samt NSF Telemark. 

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

 

Arrangement 

Det ble ikke arrangert renn i telemark i Oslo i forrige sesong.  

NSF telemark har sin terminliste svært sent klar og da er kalenderen i Oslo Vinterpark allerede lagt.  

I nært samarbeid med Hagahogget Låmlag (Akershus) har klubbene sammen arrangert 2 regionsrenn i 

Vardåsen Skisenter med bra deltakelsen spesielt i  

 

Trening og anlegg 

Bækkelaget har hatt organisert trening i Oslo Vinterpark Wyller, men det har dessverre vært en veldig 

kort sesong. Wyller krever en del snø og sesongen kom veldig sent i gang. 

Vi har fått stått mye ski men det har i praksis blitt altfor lite trase-trening. 

For å bøte litt på dette har vi hatt noen fellestreninger med Hagahogget Låmlag i Vardåsen. 

Juniorene våre har hatt mulighet for å delta på NSF’s åpne samlinger og det har vært bra. 

Trener-teamet i BSK fungerer bra, hjulpet av en aktiv foreldregruppe. 

 

 

Resultater 

Junior/Senior 

Trym Nygaard Løken har hatt en imponerende sesong både nasjonalt og internasjonalt. I Norge ble det 

3 NM-gull og flere NC-seire. I WC ble en milepæl nådd da Trym for første gang har stått øverst på 

pallen, og det gjorde han hele 3 ganger. Totalt ble det 10 WC-pallplasseringer. Det har i tillegg vært 

VM-sesong som endte med 3 VM-medaljer. 

Juniorene Gøril Strøm Eriksen og Mikkel Nygaard Løken har også flotte resultater toppet av Jr-VM 

sølv til Gøril og bronse til Mikkel, som senere også fikk med seg deltakelse i senior VM. 

Aldersbestemte klasser 

I aldersbestemt er det flere som har prøvd seg i konkurranse for første gang og det har gått veldig bra 

både med debutantene og de mer erfarne. 

  

Rekruttering 

Bækkelaget har fortsatt en relativt stabil medlemsmasse, hvor vi i denne sesongen har fått et par nye 

medlemmer. Vi ser at sosial aktivitet er en viktig faktor for rekruttering og vil fortsatt fokusere på 

familieturer både sommer og vinter. 

Vi bruker bevisst sosiale medier for å være synlige, vise frem gode prestasjoner og håper å kunne 

rekruttere sakte men sikkert fremover. 

 

 

Oslo, mai 2017 

Morten V. Eriksen 

Bækkelagets Sportsklub telemark 

 

 


