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SKIKRETSSTYRETS ÅRSBERETNING 2013 – 2014 

 

1. ORGANISASJON 

Følgende tillitsverv i Oslo Skikrets ble besatt etter valg på Skikretstinget våren 2013: 

 Oslo Skikrets styre 

 Leder: Gudbrand Bakke Lillomarka skiklubb  

 Nestleder: Dennis Gylte Ingierkollen/ Rustad      

 Styremedlem:  Peter Zimmer IL Heming    

 Styremedlem:  Terje Ulsrud Korsvoll   

 Vara rep.  Terje Grimshei Østre Aker Skiklubb  

 Leder Alpin: Nina Baardseth IL Heming     

 Leder Hopp: Ann Kristin Sætre IL Heming    

 Leder Kombinert: Mette Sannes Kollenhopp    

 Leder Langrenn: Olaug Hjelstuen                   Lyn Ski  

 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:  Kristin Dale Selvig    Kjelsås IL 

 Medlemmer: Roar Gaustad                        Ready/ Kollenhopp 

  Jørn Styrkestad    Kjelsås IL 

 Varamedlem: Jostein Hallen    Kjelsås IL 

 

 

2.  ADMINISTRASJONEN 

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

Administrasjonskonsulent Therese Engen frem til 1.oktove. Tove Andersen bla ansatt i 

stillingen og tiltrådte i september. Hun jobber 80% for Skikretsen og 20% for Rustad IL. Tove 

har en allsidig og god bakgrunn fra skiidretten og spesielt Langrenn.  

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

avholdt totalt 10 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 bla laget ny nettside for NSF og for alle 

skikretsene før jul. Dette har medført en del ektraarbeid, men man er fornøyd medde nye 

sidene.  NSF betaler hovedvekten av Administrasjonssjefens lønn (-100.000,-), og ca. 10 % av 

tiden er avsatt til å utføre oppgaver for NSF. 

Administrasjonene har arrangert trenerkurs: Langrenn og Alpin. Tove fungerer også som 

kurslærer. Det har vært jobbet mye med den nye trenerstigen.  Det har vært meget god 

deltagelse på trenerkursene.  
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3.  MEDLEMSBEVEGELSE 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2014 

                  
 

Skilisenser/sesonglisenser 

alle inkl 

skiforeningen       794 1599 1990 2095 

 

1815 

                  
 

Antall klubber i Oslo 

skikrets   46 47 46 45 44 47  52 

 

                  
 

Antall medlemmer alle OSK 7122 7804 7925 8706 10692 10007  11904 
 

Antall medlemmer alpin 2562 2558 2594 3222 3104 1547  1863 
 

Antall medlemmer freestyle 397 359 351 385 394 1014  1328 
 

Antall medlemmer hopp 151 157 205 155 193 227  329 
 

Antall medlemmer Kombinert 83 87 80 33 55 73  48 
 

Antall medlemmer Langrenn 3894 4641 4607 5563 6918 7115  8300 
 

Antall medlemmer Telemark 35 27 88 60 41 31  36 
 

                  
 

Antall medlemmer Skiforeningen     10071 12847 11258 6290  5239 
 

                  
 

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

21065 

Antall starter i renn freestyle       36 90 43  30 
 

0 

Antall starter i renn hopp/kombinert       409 615 747  1021 

 

164 

Antall starter i renn Alpin       2820 3024 2525  2024 
 

2223 

Antall starter i renn Langrenn       7061 10025 13507  13613 
 

11548 

Antall starter i renn Turrenn       4851 6091 6676  8392 
 

7130 

Antall starter i renn Telemark         55 0  0 
 

0 

                  
 

Distansekort på nett totalt km 139525 147693 225960 309400 390501 

ikke 

avholdt 303899 

 

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

 

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

ikke 

avholdt   

 

                  
 

Telenorkarusell Antall delt   2000 1865 1975 2200 3325  2950 
 

3600 

         
 

2014 tallene er «foreløpige» tall. Når det gjelder distansekort på nett, så er ikke tallene 

tilgjengelig når rapporten ble skrevet 
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4. MÅL OG STRATEGIER 

Tidlig på høsten 2012 var skikretsstyret på styreseminar for å bli enige om mål og strategier 

og hva man skulle prioritere. Det er også kommet 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 

Våre planer og strategier harmonerer godt med de sentrale føringene fra NSFMye av det som 

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

1. Lokale skianlegg, være pådriver og premissgiver. 

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

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

4. Utdanning, aktiv tilbyder av trenerkurs på flere nivåer/alle grener. Ny trenerstige. 

Skoleprosjekt 

5. Skikretshytta, økt bruk og oppussing/reparasjoner. 

6. Integrering, aktiv informasjon om eksisterende tilbud. 

7. Den nye skilisensordningen, aktiviteter for å rekruttere flere barn, unge og 

voksne.Aktiviteter på tvers av grener. Frafallsproblematikk diskuteres 

.8. Kretsens hjemmesider, utvikling/større aktivitet. 

 

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

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

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

forhold til nye oppgaver og utviklingen generelt og spesielt.  Det ble også gjennomført en 

klubbundersøkelse. Den viste at klubbene  stort sett er fornøyd med det arbeidet kretsen gjør 

Konklusjoner, og forslag til tiltak fra gruppen som jobbet med dette : 

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

- Vi skal opprettholde nivået på den gode organisering. 

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

 

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

 

5.  ØKONOMI 

Vi konstaterer at det også i 2013 ble et godt overskudd og dermed gode tilskudd til aktiviteter 

i skigrenene.  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 2013 til de enkelte grener framgår av regnskapet.  

AU  foreslo i 2012 at det burde lages nye og bedre kriterier for fordeling av overskudd. Dette 

er nå gjort, blitt behandlet av  kretsstyret og er gjort gjeldende fra regnskapsåret 2013. 

  

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 og deltagelse.  

OL i Sosji  samt WC i nordiske grener i Kollen ble selvsagt  de store høydepunktene i 

sesongen.  

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

brutalt kort. Det har igjen vært satt ny deltakerrekord i de fleste skirenn som er arrangert i 

kretsen. Aldri har vel skiinteressen vært større. Dette synes å gjelde både i hoppbakker, løyper 

og alpinbakker.  

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. Vinner av World Cup i langrenn og Norges første Tour 

de Ski-vinner gjennom historien bare for å nevne litt av det som Martin oppnådde sist sesong 

Markamesterskapet med tre turrenn i denne trippelen 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 et av rennene i Markamesterskapet, i 

tillegg til Sørkedalsrennet og Østmarkrunden. Dessverre ble Markamesterskapet noe amputert 
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sist vinter pga.vanskelige snøforhold. Østmarkrunden og Lillomarka rundt ble avlyst. Istedet 

fikk man som erstatning Mylla rundt, slik at man iallefall fikk  avviklet to renn i 

Markamesterskapet. Flere alpinrenn og Hopp/kombinertrenn måtte dessverre også avlyses. 

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 det siste arbeidet tett 

på NSF sin nye anleggsrådgiver, noe som allerede har begynt å gi resultater 

8. FORHOLDET TIL SKIFORENINGEN 

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

med berørte klubber er kommet 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. 

9.  FORHOLDET TIL OSLO KOMMUNE 

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

i våre mer eller mindre provisoriske skianlegg. Mye dugnadsarbeid har også blitt gjort i 

skiklubbene, bla. gjelder dette produksjon av kunstsnø flere steder.. Dårlig 

snøproduksjonsutstyr er blitt skiftet ut og dette er meget kjærkomment for de aktuelle 

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

hjelp.  

Klubbene er generelt meget fornøyd med samarbeidet med  kommunen, ikke minst 

Bymiljøetaten.       

10. FORHOLDET TIL OSLO IDRETTSKRETS 

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

og sparringpartner for kretsen gjennom sesongen. 

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

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

for våre behov for flere lokale skianlegg og våre prioriteringer. 

Flere av våre prioriterte ønsker om lokale skianlegg med på idrettskretsens prioriteringsliste 

ved budsjettprosessen i fjor høst. Det mest gledelige var at Kjelsås sitt langrennsanlegg på 

Linderudkollen til slutt ble fullfinasiert og utviklingen/byggingen av skianlegget starter nå i 

sommer. Stor innsats fra Kjelsås, men her bidro også OIK på en god måte sammen med 

skikretsen. 
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12. FORHOLDET TIL OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD (OOF). 

 

OOF har fortsatt arbeidet med flerbruksplan / markaplan for Marka, og ønsker med denne 

planen å sortere ut hvilket skianlegg som bør bygges hvor. Dette er ikke i Oslo skikrets eller 

skiidrettens interesse. Vi velger derfor fortsatt ikke å delta i utarbeidelsen av flerbruksplanen. 

Vi har påpekt at OOF ikke tilkommer en slik oppgave  og OOF har heller ikke hjemmel i 

markaloven for å påta seg en slik oppgave.  Det virker imidlertid som det etter hvert er større 

forståelse i OOF for at idrett som naturlig hører hjemme i Marka skal ha sin naturliget plass 

der. 

 

11. 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 Arena.  

 

 

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 Arena viser gode fremskritt. Godkjennelsesprosessen er noe uforutsigbar, men 

Lillomarka Arena bør kunne få godkjent sine detaljplaner i år, og Skullerud muligens i år eller 

neste år.  

 

Grefsenkollen kan fortsatt være aktuell som OL-arena  Reguleringsarbeid igangsatt 

Kjelsås Alpin/andre klubber og skikrets ønsker utvikling uansett og fortsetter energisk 

planleggingen sammen med NSF, skikrets og anleggseier.  Det tas fortsatt  høyde for  at det 

kan bli lagt OL-øvelser i   Freestyle  i Grefsenkleiva under et evt. OL2022 i forbindelse med 

den totale planleggingen. Det holdes tett kontakt med OL-etaten under dette arbeidet. 

 

Det går ellers mot plan- og reguleringsarbeid vedrørende Lyns Sognsvann Snøpark.  Det er 

tatt initiativ fra skikretsen overfor Bymiljøetaten i første omgang. 

 

3.0  Kapasitet og utnyttelse. 

Utvikling av bydelsanlegg er viktig av flere hensyn: 

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

B) Eksisterende anlegg har dårlig kapasitet: 
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- Holmenkollen langrensarena har ca 40% «nedetid», dvs. anlegget er opptatt av andre enn 

skikretsens klubber ( hovedakelig OBIK og forberedelser til 2 x World Cup, men i noen grad 

også Barnas Holmenkolldag og Skimaraton.  Holmenkollen er fremdeles meget viktig når 

større renn skal avholdes. 

- Dagens kapasitet på Skulleruds er sprengt. 

- Sørkedalen er et privat anlegg og har begrensninger. 

C) Småbakkene i hoppanlegget i Midtstuen har hatt en meget kort sesong og  dårligere 

utnyttelse av anlegget, til dels pga.   snømangel.  Småbakkene har vært stengt fra før 

WC(primo mars).  

 

 

4.0 Felles opptreden i markasaker. 

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

sogner maka. I flere år har meningene og handlingene vært sprikende. Som følge av 

ansettelsen av den nye anleggskonsulent i NSF; Marit Gjerland, har dette løst seg og 

skikretsene har nå møter om saker av felles interesse. Det har gitt konkrete resultater.  

Den nye anleggskonsulenten har på kort tid vært til stor hjelp 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 fire "Områder for friliftsliv" i Oslomarka . 

- Skullerud idrettsanlegg – Oppstart av reguleringsarbeid 

- Lillomarka Arena – detaljregulering  

- Vi utarbeider p.t. høringsinnspill 2014 til Oslo kommuneplan 2030 om bl.a. aktivitetssone i 

marka,     

  planprogram for sykkel/rulleski trase i Maridalen og i Sørkedalen, Naturreservat i 

Lillomarka. 

 

Skikretsen deltar 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 

kommunskogene de neste 10 år. Derfor er det viktig å delta.  

 

Bymiljøetaten inviterte alle langrennsklubber til møte høsten 2013 for orientering om samråd 

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

klubbene og vi har den beste forbindelse med etaten.  

 

Videre deltar skikretsen i en ny brukerkomité for langrennsanlegget i Holmenkollen.  

 

6.0 Snøproduksjon. 

Snøproduksjonsforholdene i 2013/2014 var dårlige særlig tidlig på sesongen, og følgelig går 

kostnader per produsert m3 opp.  Heldigvis fikk skikretsens  4 snøproduserende 

langrennsklubber et godt tilskudd til produksjonen av Oslo kommune ved 

Kommunaldirektøren og Bymiljøetaten, i alt kr 380.000 ! 
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Langrennsklubbenes snøproduksjonskapasitet 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 

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 mildvære 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.» 

 

13. SKIKRETSHYTTA 

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

Dennis Gylthe har bistått ved behov 

Det har vært eierskifte i perioden når det gjelder barnehagevirksomheten. En mer kommersiell 

aktør er nå eier.  Det er gjennomført møter med den nye aktøren og det skal skrives en ny 

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

møter og samlinger. 

 

14. OL til OSLO I 2022 

Skikretsen har engasjert seg i OL-debatten, ikke minst når det gjelder ny arena for         

skiskyting, ikke fordi vi skal gå i bresjen for skiskyting, det greier skiskytterne selv, men fordi 

en skiskytterarena vil komme til stor nytte for langrenn når det gjelder etterbruk.   

Kretsstyret tok tidlig standpunkt til at både Grønmo og Huken/Lillomarka kunne være gode 

likeverdige alternativer for en skiskytterarena. Valget har nå falt på Grønmo. Skikretsen har 

ellers følgende standpunkt 

 OSK støtter en søknad om OL – Oslo 2022 - OL er bra for «hele» Oslo og landet 

forøvrig  

 Anleggsutviklingen av lokale skianlegg må fortsette parallelt med OL utbygging, og 

det må gis tilgang til anleggene/erstatningsanlegg i perioder der anlegg stenges for å 

oppgradere/videreutvikle anleggene.  

 Vi må få til god kommunikasjon og mulighet til å påvirke de idrettslige avgjørelser, 

dette for å ivareta best mulig etterbruk 

 Skikretsen ønsker at en ny skiskytterarena skal ligge i Oslo da dette vil bety bedring i 

anleggssituasjonen for langrenn. 

 

Skikretsen var ellers aktiv med i forbindelse med OL-valget i Oslo i september. Resultatet ble 

som kjent et solid ja-flertall for at Oslo skulle søke om OL. 

Skikretsen har deltatt i mange møter i forbindelse med OL-saken, noe som fortsatt pågår 

 

15. REGIONSSATSING I OSLO-OMRÅDET ”Team Veidekke Oslofjord” 

Det har også siste året har det vært jobbet mye med å få på plass et regionsteam med base i 

Oslo.       

Østfold, Akershus og Oslo skikretser har samarbeidet fra starten. Nå har Vestfold/Telemark  

også valgt å bli med.  

TeamVeidekke Oslofjord startet formelt  fra 1.mai i år.  Trener er nå tilsatt. Foreløpig er 8 

løpere, 3 jenter og 5 gutter fra de 4 kretsene blitt tatt ut på dette regionslaget og de første 

samlingene er bestemt. Den første store sponsoravtalen med First Hotel er undertegnet og det 

forventes at flere kommer med etter hvert, noe som vil sikre god drift av teamet og kanskje 

mindre egenandeler fra løperne 

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

Vi er innstilt på at adm. kontoret i skikretsen skal ha det administrative arbeidet med teamet 

framover. 
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16. 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.      

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  Therese, 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 2014 

 

 

For Oslo Skikrets styre 

 

Gudbrand Bakke, leder Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2013/2014 – Alpint 

 

Organisasjon Styret har bestått av:  

Leder:    Nina Baardseth   

Nestleder:   Camilla Lyng-Jørgensen 

Terminliste   Roar Karlsen 

HL & LF:    Gunnar Hvammen  

Anlegg:   Knut Skjelvan/Asbjørn Søvik 

Web:    Knut Skjelvan  

Trenerkoordinator:  Kasper Sjøstrand 

    

Møter  

Det er avholdt  møter hver 2. måned. I tillegg er det avholdt vårmøte og høstmøte hvor alle 

klubbene har vært invitert. 

 

Oslo skikrets har ved 1 styremedlem vært representert ved NSF’s vårmøte og med 2 

styremedlemmer på høstmøte.  

 

I tillegg har AK 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 er i Oslo registrert totalt 1863 i 2013. Det er en økning fra 

registreringen fra 2012,  

 

    sum 2013   

  Kvinner Menn TOTAL 2012 

  763 1100 1863 1524 

Bjønnputten IL     Ikke reg. 0 

Christiania Skiklubb 0 10 10 0 

Grefsen Idrettslag 9 9 18 0 

Heming, IL - Ski 165 311 476 480 

Høybråten og Stovner IL 29 45 74 66 

Ingierkollen/Rustad Slalomklubb 162 221 383 134 

Kjelsås IL – ski 82 163 245 242 

Ljan Alpinklubb 0 1 1 0 

Njård 90 104 194 201 

Nordstrand IF 37 42 79 0 

Nydalen Alpinklubb 4 16 20 12 

Ready 93 136 229 287 

Sørbråten IL 1 1 2 0 

Sørkedalens IF 14 33 47 28 

Try, Idrettslaget 75 0 75 74 

Tryvann Skiklubb 2 8 10 0 

Tallene hentet fra klubbenes registrering pr 31.12.2013 og 31.12.2012 
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Det var registrert 79 FIS-løpere i sesongen (mot 91 i sesongen 12/13), 25 jenter og 54 gutter. 

Det har vært i opp mot 60 aktive FIS-løpere som har trent i egen klubb, lag eller skigymnas. 

 

Økonomi  

Årets regnskap er ikke ferdig enda, men det er stipulert et godt overskudd til fordeling til 

grenene. 

 

Heiskortstøtte   

Et vesentlig bidrag er også i år fordelt på alle aktuelle klubber i Oslo. Totalt fordeling til 

ordningen er kr 600.000,- 

 

 

 

Terminlisten/renn. 

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

prinsipper. Terminlisten har sørget for et godt tilbud av renn.  Kvalikrennene er avholdt 

primært med deltakelse fra Oslo klubber. Dersom deltagere fra andre kretser deltar, har 

prinsippet vært at de måttet starte sist i begge omganger som i tidligere år. Dette grunnet en 

fair konkurransemodell for Oslo løpere. Det er også i år åpen påmelding i LF/HL, noe som 

har medført at kvalikrennene har fungert som grunnlag for puljeinndeling i mesterskapene.  

Det har vært avholdt to kvalifiseringsrenn til LF og HL i SG, SSL og tre kvalifiseringsrenn i 

SL. To kvalikrenn er blitt avviklet som kveldsrenn har gitt mulighet for flere frihelger for 

Oslo løperne. Kvalifiseringsrennene fordeles på de klubber som har kapasitet og vist evne til 

og gjennomføre denne type renn. Renn for 12 år og yngre fordeles som prinsipp et renn på 

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

  

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

som i år.  

 

OsloCupen for klassene i U12 ble gjennomført for andre året. 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 3 renn eller mer (av 6 mulige) i OsloCupen 

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

Lederen av Cupen fikk ledertrøye i gutte- og jenteklassen. Vinnerne fikk også fine premier. 

 

Det ble vedtatt på høstmøte i 2013 å premiere hver aldersklasse i alle renn i Oslo. Dette ble 

gjennomført i liten grad og noe vi må bli bedre på. 

 

Ready, IRS og Njård samarbeidet om å arrangere FIS-renn i Wyller 

 

Oslo sitt opplegg for HL og LF finalene ble gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
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Sportslige Resultater 
Vi henviser til resultatservice på www.irsalpin.no som fungerer utmerket som resultatservice 

for alle klubbene i Oslo Skikrets. For FIS-resultater; www.fis-

ski.com/uk/disciplines/alpineskiing/ 

 

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

på juniornivå. 

 

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

viser at Oslo Skikrets har mange gode løpere. 

 

Bendit rennet på Ål hadde også i år stor deltagelse fra Oslo.  

 

Oversikt over resultater i Mesterskap: 

 

Landsfinalen 

Menn:       Kvinner: 

GS Bronsje  Christian Owesen Hoel 

SL Sølv  Christian Owesen Hoel     

SL Gull  Wilhelm Normannseth 

GS Gull  Wilhelm Normannseth 

SG Gull  Wilhelm Normannseth      

     

Hovedlandsrennet 

Menn:       Kvinner: 

SC Sølv Henrik Thorsby    SC Bronsje Kaja Norbye 

SC Bronsje Lars August Christensen   SG Bronsje Kaja Norbye 

GS Gull Lars August Christensen      

 

NM jr 1 

Menn:       Kvinner: 

GS Gull  Olav E. Sanderberg   SL Sølv Julie Flo Mohagen 

GS Bronsje  Fabian W. Solheim   GS Gull Mie Munkelien 

  

SL Bronsje  Olav E. Sanderberg   GS Bronsje Julie Flo Moghagen 

                  SC Gull Tuva Norbye 

SC Gull Jonas Lyng-Jørgensen  SC Bronsje Mie Munkelien 

SC Bronsje Joachim Jagge Lindstøl  SG Gull Tuva Norbye 

DH Gull Alexander Thorsen   SG Sølv Guro Hvammen 

DH Sølv Andreas Lodden   SG Bronsje Mie Munkelien 

DH Bronsje Fabian Solheim   DH Gull Tuva Norbye 

            DH Bronsje Mie Munkelien  

 

NM jr 2 

Menn:       Kvinner: 

SG Bronsje  Henrik Røa    GS Sølv Benedicte Lyche-Oseid

       DH Bronsje Mille Græsdal 

 

 

www.irsalpin.no
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NM 

Menn:       Kvinner: 

-       SL Bronsje Tuva Norbye  

       GS Bronsje Rikke Gasmann-Brott 

       

Kretsmestere aldersbestemte klasser: 

Jenter:      Gutter: 

SUPER - G  

2001 -  Emilie Nergaard (Heming)  Andreas Bache-Wiig (Heming) 

2000 – Madeleine Krogh (Heming)  Wilhelm Normannseth (Heming) 

1999 – Kaja Nordbye (Heming)  Nikolai Heggstad Berg (IRS) 

1998 – Fanny C Sanderberg (Heming) Elias Norum (Heming) 

 

STORSLALÅM  

2001 -  Paulina Ringvold (Heming)  Sander Steen Olsen (Kjelsås) 

2000 – Elise Telje (IRS)   Wilhelm Normannseth (Heming) 

1999 – Kaja Nordbye (Heming)  Nikolai Heggstad Berg (IRS) 

1998 – Fanny C Sanderberg (Heming) Tobias Kundsen (HSIL) 

 

SLALOM 

2001 -  Emilie Nergaard (Heming)  Sander Steen Olsen (Kjelsås) 

2000  - Christina Sande (Heming)  Louis Gustav Fausa (Heming) 

1999 – Henriette Resen (Heming)  Magnus Næss Tangen-Pedersen (Kjelsås) 

1998 – Marte Berg Edseth (Heming)  Henrik Thorsby (Heming) 

 

Oslo Skikrets ved AK gratulerer alle med flott innsats  

 

Tryvann / Wyller 

Bakkefordelingsmøte og koordinering av aktiviteter er gjennomført etter avtalte prinsipper. 

Trenere og klubbkoordinatorer gjennomførte bakkefordelingsmøte. Alle klubber samkjører på 

de forskjellige alderstrinn. Det har vært en glede å samarbeide med Oslo Vinterpark i år og vi 

har hatt en lang og snørik sesong.  

 

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 er laget Oslo Skikrets jakker som har vært tilgjengelig for alle klubbene. 

 

NSF –lag/uttak til Internasjonale renn 

 

Det er for sesongen 2013/2014 tatt ut totalt 27 løpere til EC-lag og WC-lag. Fra Oslo er Tuva 

Norbye fra Heming og Mille Græsdal fra Ready uttatt til EC-lag junior, kvinner. Begge 

forsetter på lag i kommende sesong. I tillegg er Jonatan Norbotten tatt ut på WC-laget. 
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Heming forsetter sitt utvidet tilbud til løperne etter endt skigymnas / videregående; Skistar. 

 

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

renn. EC (Tuva Norbye, Mille Græsdal), WC (Jonathan Norbotten), Jr VM (Tuva Norbye), 

Whistler (Lars August Christensen), Poka Loka (Fanny Sanderberg, Kaja Norbye, Wilhelm 

Normannseth) 

 

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

 

Utdanning / Kurs 

  

Det er gjennomført ett trener 1 kurs i sesongen 2013/2014. 

 

WEB:  

AK prøver å bruke web som informasjonsvindu ut til kretsens klubber, foreldre, løpere.  

 

Det er også i år et ønske at de forskjellige klubbene utnevner en eller flere ansvarlig (kall det 

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

 

Eksempel på artikler som legges ut på web:  

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

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

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

 

 

Takk for godt samarbeide i året som har gått. 

 

 

Oslo, mai 2014 

Alpinkomiteen i Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2013/2014- Hopp 

 

Organisasjon: Styret har bestått av:  

Leder:   Ann-Kristin Sætre    

Nestleder:  Snorre Sagen 

Oppmann   Leif Lippestad  

Anlegg:  Stein Hoel 

     

Møter/ Representasjon:    

Hopp- og kombinertkomiteene 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 for å samkjøre terminlister og 

arrangering av KM og andre renn. Vi vil fortsette dette samarbeidet i kommende sesong med 

Akershus og Østfold. Kretsene har utøvere i samme Team (Kollenhopp) fra aldersbestemte 

klasser og oppover. 

Hovedfokus for komiteene som tidligere år har vært arbeidet rundt rekruttering.  

Skiforbundet Hopp ønsker at det skal jobbes tettere og ha et bedre samarbeid mellom Østfold, 

Akershus og Oslo. - Det er ønsket at Kollenhopp skal koordinere dette med samarbeid med 

kretsene. Dette prosjektet blir kaldt ”samarbeisprosjektet”.   

 

Terminlisten/Renn: 

Det ble bestemt på vårt høstmøte at vi må samarbeide bedre med Akershus for å sette opp 

terminliste for yngre utøvere, slik at ikke Hopprenn kolliderer med hverandre i de to kretsene. 

Vi må også sette tidligere dato for Oslo Cup og KM 

Denne sesongen ble Hopp renn avlyst pga. en snøfattig og mild vinter. 

KollenHopp arrangerte flere Norgescup renn denne sesongen, men pga. sterk vind ble to renn 

avlyst i Vinter. Det tredje hopp-/kombinert rennet som Kollenhopp fikk arrangere ble 

gjennomført i Holmenkollen og ble et veldig bra renn med gode forhold.   

Kollenhopp skulle arrangere et hopprenn for aldersbestemte, men dette måtte avlyse pga. 

dårlig snøforhold.  

Det ble arrangert 3 Oslo Cup renn i sommersesongen med godt oppmøte. 2 renn i Midtstulia 

og 1 renn i Linderudkollen. Alder 12-16 år, arrangører var Kollenhopp, Koll og Østre Aker 

Telenorkarusellen ble arrangert med 3 renn for de yngste i vinter 

1 Renn Trollbakkene  (Koll) 

2 renn i Linderudkollen (Østre Aker) 

Dårlig med snøforhold i Midtstulia gjorde at vi ikke fikk arrangert renn der.  

Andre Lokale renn (Oslo): 

Linderudkollen arrangerte renn i 40 meter i høst (Landsrenn) 
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Vinteren’s  renn i Linderudkollen ble arrangert i 40m bakken. Hopprennet som skulle gått i 70 

meteren måtte avlyses pga. for mye vind. 

Skiforbundet arrangerte årets Storsamling for Hoppere og Kombinertløpere over hele landet i 

Midtstuen i sommer. De vil gjenta ny samling i Midtstuen i slutten av juni. Kollenhopp er god 

samarbeidspartner i Skiforbundet sin Storsamling. Samlingen er fra de yngste 7 til 16 år. I 

tillegg deltar hopp- og kombinert landslagene på denne samlingen.  

 

Sportslige Resultater: Oversikt over resultater i Mesterskap: 

 

NM jr.  

Menn:                  

Gull til Phillip Sjøen, Bækkelaget/Kollenhopp (+ bakkerekord) 

5 plass til Jonas Schøien, Øvregaard Vålerenga/Kollenhopp 

Lag Gull Oslo 

Phillip Sjøen Bækkelaget, Harald J Riiber og Jarl M Riiber Heming /Kollenhopp 

NM 

(liten bakke, Molde) 

Menn: 

2 pl. Phillip Sjøen, Bækkelaget/Kollenhopp 

10 pl. Joachim Hauer, Bækkelaget/Kollenhopp 

20pl. Jonas Schøien, Øvregaard Vålerenga/Kollenhopp  

Kvinner: 

8 pl. Anniken Mork, Ready/Kollenhopp    

2 Pl. Lag Oslo 

Joachim Hauer, Bækkelaget/Kollenhopp 

Jonas Schøien Øvregaard, Vålerenga/Kollenhopp 

Harald J Riiber Heming/Kollenhopp 

Phillip Sjøen Bækkelaget/Kollenhopp 

 

Plastmesterskapet Høst 

1 pl. Phillip Sjøen, Bækkelaget/Kollenhopp 

Hovedlandsrennet 

15 år Klasse 

9 pl. Viktor Steen Eriksen, Bækkelaget 

 

16 år Klassen 

4 pl. Carl Henning Lippestad, Bækkelaget/Kollenhopp 

 

Solan Gundersen Lekene 

13 års Klassen i K 35 

3pl. Til Kristoffer Eriksen Sundal Koll/Kollenhopp 

14 år k35 

1pl. Anton August Tiller, Østre Aker 
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2 pl. Kristian Indrebø, Østre Aker 

14 år i K52 

Nr 6 Sander Vossan Eriksen, Bækkelaget /Kollenhopp 

 

KM  

Km ble arrangert sammen med Akershus 

18feb for Senior og JR 

Menn Jr 

1 Jarl M Riiber, Heming /Kollenhopp 

2 Phillip Sjøen, Bækkelaget/Kollenhopp 

3 Harald j Riiber, Heming /Kollenhopp 

Senior 

1 Christian Eriksen, Lyn/Kollenhopp 

Aldersbestemte fikk vi ikke arrangert KM pga forlite snø. 

Carl Henning Lippestad (Bækkelaget) 16 år fikk 2 plass sammenlagt i A-Klassen i Rekrutt –

Cupen, som er veldig bra og Carl Henning har hatt en god sesong. 

Phillip Sjøen (19år) (Bækkelaget)  tok sammenlagt seieren  i Norges–Cup elite.   

Phillip Sjøen og Joachim Hauer Bækkelaget/Kollenhopp har deltatt på COC renn gjennom 

sesongen. Phillip deltok i sommersesongen Sommer Grand Prix Klingental med kvalifisering 

til 2 omg. Deltagelse i Jr VM Hopp i Val Di Fiemme. Joachim har deltatt i et World Cup renn 

i vinter.     

 

Idrettsregistrering: 

Klubbenes registrering under idrettsregistreringen legges til grunn for Krets, kommunale og 

sentrale vurderinger. Oslo skikrets har reg i 2012 178 hoppere. 

(Det er kun utøvere over 13 år som behøver å kjøpe idretts lisens) 

 

Økonomi:   

Hopp og Kombinert komiteen har besluttet av vi ønsker å gi 20000 kr til Samarbeisprosjektet.  

Betalt lagsutgiftene  til NM og JR NM 

 

Anlegg: 

Anleggssituasjonen for Hopp begynner nå å bli brukbar i Oslo. 

Midtstuen; Midtstulia og Holmenkollen: 

Rekruttanlegg med plast i alle bakker i Midtstulia er på plass. 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 normalbakke har vært mye oppe denne sesongen. Selv med lite snø ble 

bakken hoppet i tidlig i vinter da med is spor og plast frem til snøen kom. Bakken har vært lite 

stengt selv om forholdene til tider har vært krevende. Holmenkollen har dessverre vært altfor 

lite oppe denne vintersesongen. I tillegg til småbakke anlegget, som også har vært for mye 

stengt denne vinter sesongen. Vi håper det stilles mer ressurser tilgjengelig for å holde oppe 

rekruttanlegget om vi for en lik vinter neste år.   
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Linderudkollen: 

Her har det stått stille på anleggsfronten, men det er fremdeles på programmet å få til to 

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

på prioritert liste i kommunen og vi håper at det snart kan settes i gang arbeid med forbedring 

av bakkene. Det er startet arbeid med å utarbeide langrennsløypene i Linderudkollen. 

Til tross for manglende bevilgninger har Østre Aker hatt alle bakkene åpne i hele vinter til 

stor glede for små og store hoppere. 

Anlegget har hatt en noe vanskelig sesong siden kommunen ikke har kunnet stille med 

mannskap på ettermiddager og i helgene. I tillegg er det viktig at sporene i 39 meteren 

utbedres snarest. 

Husebybakken skipark: har heller ikke i år vært i full drift pga. problemer rundt driften av 

snøkanoner. Anlegget har to hoppbakker for de under 12 år og er et flott rekrutteringsanlegg. 

Årets vinterforhold har ikke gjort det mulig å få åpnet Husebybakken. 

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. Denne sesongen 

har det vært fine forhold i hoppanlegget så lenge de kunne ha oppe pga. en mild og snøfattig 

vinter. 

Bjørndalen: Har en fin liten rekrutteringsbakke, denne trenger noe vedlikehold. 

(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 Kollenhopp, og Kollenhopp har et godt samarbeid med 

Skiforeningen og Oslo Kommune. 

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.  

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

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

Midtstuen og Holmenkollen samt småbakkene i Trollanlegget. (Koll) 

 

Klubbene i Kretsen:  

Kollenhopp  

Kollenhopp i utvidet utgave har nettopp avsluttet sitt 20. 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 sin 2. sesong, har hatt åpent for hopping tirsdag, torsdager og 

helger gjennom hele høsten og vinteren med billig leie av utstyr og instruktører i bakkene for 

veiledning. 
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Gjennom Kollenhopp Rekrutt er det flest barn fra Oslo Vest klubbene som deltar, men det er 

utøvere fra hele Oslo området 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 høst startet Kollenhopp Rekrutt et samarbeid med Svendstuen Skole for 5. og 6. klassene. 

Skolen hadde aktivitetsdag i Midtstulia. Dessverre var denne vinteren utrolig vanskelig å få 

gjennomført aktiviteter som ønsket pga. snømangel i rekruttanlegget. Tilbakemelding fra 

Svendstuen Skole er at de er interessert å få til flere aktivitetsdager i hoppanlegget. 

I tilegg ble det gjennomført innendørs trening på Midtstuen skole på torsdager fra oktober 

frem til jul. 

Kollenhopp Rekrutt arrangerte Sommerhoppskole i siste sommerferieuken. Det var en stor 

suksess med 30 glade barn. 

 

ØSTRE AKER: 

Består mest av Veteraner. Steffen Gjessing og Arne Tiller har arrangerte skiskole i vinter med 

god deltagelse. 

Østre Aker har ca 8-10 aktive små hoppere, 6 av utøvere er mellom 13-16 år. Veteranene i 

Østre Aker sørger for driften av Linderudkollen. 

KOLL: 

Består av unge utøvere, 15 gutter og jenter har vært aktive i Vinter. Trener Snorre Sagen 

legger til rette et godt reningstilbud og gjør en fantastisk jobb å ivareta rekruttering rundt 

Sognsvann området.   

Koll IL og Østre Aker skiklubb startet samarbeid sesongen 2013-14 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 å 

både rekruttere og å holde på barna. Og heller ikke så sårbare da vi har flere trenere. 

Samarbeidet på enkelte renn i vinter. 

(Deltakelse i Jardarrennet, Fossumrennet, Skimt rennet og i Linderudkollen) 

Innendørstreningene kjørte vi felles på NIH, Der hadde vi stabilt 18-20 unger. Det ble holdt 

felles juleavslutning med Bowling, Vinteravslutning i Heminghallen, Vi avholdt også felles 

klubbmesterskap for Koll og ØAS. Det ble gjennomført 22 treninger i bakken i vinter.  

 

 

Bækkelaget: 

Bækkelaget består av 8 aktive hoppere som samlet har hevdet seg svært godt gjennom 

sesongen. Pallplasseringer i Jr. og senior NM, deltakelse i internasjonale renn, gode 

plasseringer i Hovedlandsrennet og Solan Gundersen ble også behørig feiret med alle 

utøverne tilstede på den årlige klubbkvelden i april. Det har vært avholdt fysisk 

innendørstrening på høsten i fjor og utøvere som ikke deltar i Kollenhopp har fått god 

oppfølging av klubbens trener Erling Johansen. 
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Bækkelaget har tilbudt trening i småbakkene i Linderudkollen i vinter uten at noen har 

benyttet seg av tilbudet. Vi håper deltakelsen vil bli bedre i 2014/2015 sesongen.  

 

Vålerenga ski klubb har 3 utøvere , trening i regi av Kollenhopp. Kollenhopp. 

Heming, Ready og Vestre Aker har flere utøvere, men benytter trener og kompetanse fra 

Kollenhopp. 

Try har noen rekrutter, samarbeid med Kollenhopp rekrutt.   

 

Skidommarlauget: 

Har hatt et møte i Oslo skidommerlaug i høst, der ble det bestemte at det var viktig å 

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

Oslo skidommerlaug har per i dag fem medlemmer, og samtlige sitter i styret: 

Leder: Kjersti Haugen Espelid  

Sekretær: John Even Westby 

Kasserer: Rune Hyldmo  

Styremedlemmer: Terje Grimshei og Geir Harby 

Arbeidet fremover vil bestå i å stable lauget på beina igjen og etter hvert øke rekrutteringen. 

 

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. Kollenhopp som står på for rekruttering med bla. 

Sommerhoppskole 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 større økning 

oppover i rekkene. Det må fortsatt jobbes aktivt og tenke nytt med å få flere til å være med på 

skihopping. Det nye samarbeidsprosjektet via Kretsene Østfold, Akershus og Oslo håper vi vil 

gi et løft på rekruttering og et bedre samarbeid med gjennomføring av konkurranser. 

Rekruttering må prioriteres. Vi må påse at vi har et godt tilbud som ivaretar utøverne fra de 

yngre til de eldre og at vi har en god bredde av utøvere i alle aldersklasser.   

I tillegg var det gledelig å ta Sølv i NM lag, som er 17 år siden sist og Gull i Jr NM lag. 

Phillip Sjøen sin sesong avslutning, med Gull i Jr NM og Sølv i NM Normalbakke er også en 

stor bragd.  Det viser at det gror godt av skihoppere fra Oslo Skikrets og med et godt 

trenerteam fra Kollenhopp, Koll og Østre Aker. Fremtiden ser lovende ut for Skihopping i 

Oslo Skikrets. 

Det er gledelig at Oslo Skidommarlauget har besluttet å fortsette som Norges Eldste 

Skidommarlaug. 

Ønsker å takke alle tillitsmenn, Kollenhopp, Koll, Østre Aker og Bækkelaget som gir gode 

treningstilbud til skihoppere, samt Bymiljøetaten, divisjon idrett og Skiforeningen, som har 

gjort det mulig å gjennomføre treninger og konkurranser. Også takk til Wang toppidrett som 

legger til rette for god skolegang og mulighet å kombinere satsning på idrett. 

Et minus denne sesongen var en mild og lite snørik vinter. Dette skapte store problem med å 

holde oppe rekruttanleggene i vår krets. Med tanke på flere milde vintre må det prioriteres 

mer ressurser for å holde opp rekrutteringsanleggene. Vi håper det settes av nok resurser så vi 

ikke opplever igjen at Midtstulia ikke er hoppbar i vintersesongen. Vi er veldig avhengig av 
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anleggene for å kunne rekruttere flere skihoppere, men det er veldig gledelig at 

Midtstubakken 90 meter var hoppklar gjennom hele sesongen. Godt jobbet med de dårlige 

værforhold som rådet. 

 

 

Med Vennlig Hilsen 

 

Ann-Kristin Sætre 

Hopp komiteen Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2013/2014 – 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 og på NSF’s fagmøter.  

Kombinert har få utøvere i Oslo og de fleste aktivitetene for aldersbestemte grupper og junior 

er  organisert via Kollenhopp, Østre Aker og 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 fortsatt samarbeidet med komiteen i Akershus 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. 

 

Det har blitt dannet et samarbeidsprosjekt mellom kretsene Oslo/Akershus og Østfold etter 

initiativ fra skiforbundet. Arne Tiller og Snorre Sagen er kretsens representanter i 

interimstyret. Hopp og kombinertkomiteene har vedtatt å støtte dette prosjektet med totalt 

20000,- i 2014. Gruppa begynner å jobbe aktivt fra 1.mai  

 

 

Saker: 

Hovedsaken denne sesongen har vært rekruttering. Komiteen har hele tiden jobbet sammen 

med hoppkomiteen når det gjelder dette.  

 

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

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

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

prioriterer når det gjelder anlegg i Oslo, og anlegget har nå også kommet høyt opp på 

kommunens prioriteringslister. Det har i år vært satt i gang arbeid med langrennsløypene og vi 

håper at det også kan bli satt av midler slik at hoppbakkene kan bli restaurert. Vi håper derfor 

at vi om ikke så lenge kan se et tidsriktig og flott anlegg i Linderudkollen.  
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Klubbene i kretsen jobber aktivt for å skaffe nytt, godt utstyr til utlån/leie til de yngste 

utøverne. Det er en stadig jakt på ressurser. 

 

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

at støtteapparatfunksjonen ivaretas. 

 

 

Arrangement: 

Det har vært arrangert: 

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

samarbeid med klubbene i Oslo.   Rennene har i år vært preget av en svært vanskelig vinter. 

Det har vært avholdt renn i Linderudkollen x2 og Trollbakkene. Deltakerantallet har sunket 

fra i fjor, men dette skyldes sannsynligvis den snøfattige vinteren.  

 

KM  som var planlagt måtte avlyses på grunnav snømangel. Aldersbestemte hadde sitt KM i  

Linderudkollen 8.mars. Juniorer og seniorer hadde sitt i Midtstubakken 18. og 19. februar. 

 

RC –Linderudkollen 

 

NC - Holmenkollen 

 

 

Anlegg: 

Det arbeides kontinuerlig for å oppgradere anleggene i vårt område.  

Midtstuen og Holmenkollen vært åpne når forholdene har tillatt det. Småbakkene i Midtstuen 

har vært altfor mye stengt i år, de ble stengt rett før WC i Holmenkollen og har siden det ikke 

vært åpne. Når værforholdene er slik de har vært i år burde kommunen ha lagt forholdene 

bedre til rette for at disse flotte bakkene kunne ha lengre åpningsperiode i vintersesongen. 

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

anlegget vil stå helt ferdig i Midtstuen. 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. 

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. 

 

SPORTSLIGE RESULTATER: 

 

Klasse 12-år og yngre: 

 

Ready IL, IL Heming, Kollenhopp rekrutt : 
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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 ca 20 barn som har deltatt på disse treningene.  

 

Koll og Østre Aker: 

 

Koll IL og Østre Aker skiklubb startet samarbeid sesongen 2013-14. 

De har hatt felles treninger både innedørs, før jul og i bakken utover vinteren. Dette 

samarbeidet mener vi har fungert veldig bra.. De får en mye større gruppe med unger, og det 

blir derfor lettere å både rekruttere og å holde på ungene. De blir heller ikke så sårbare da de 

har flere trenere. 

De har også samarbeidet på enkelte renn i vinter. De har deltatt i Jardarrenet, Fossumrennet, 

Skimt rennet. ØAS har hoppere i RC klasser. Innendørstreningene kjørte de felles på NIH, 

Der hadde vi stabilt 18-20 unger. 

Utover vinteren ble faktisk ganske mange med. Østre Aker har 8 -10 aktive hoppere. 

I Koll er det 15 stykker. 

De hadde felles juleavsluttning med Bowling, Vinteravsluttning i Heminghallen, De har også  

avholdt felles klubbmesterskap for Koll og ØAS.  

 

  

 

  

Klasse 13-16 år: 

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

RC-renn. 

5 utøvere har deltatt i RC denne sesongen og vi håper at rekrutteringsarbeidet vårt vil styrke 

denne gruppen i de neste årene 

  

Senior og Junior: 

I år har vi hatt 4 kombinertløpere i Oslo Skikrets (junior/senior) 

Harald og Jarl Riiber ble begge tatt ut på Norges lag til JuniorVM, de tok også 1. og 2. 

plassen i Norgescup gruppe A denne sesongen.  

Gjennom sesongen har de vært med i Kollenhopps elitesating i kombinert. Denne satsingen 

bærer preg av seriøsitet og et fullverdig samlingsopplegg. Løperne har blant annet vært på en 

høstsamling i Val di Fiemme og skitunellen i Torsby, for å nevne noe. 

Foreløpige endringer til neste år: Christian har lagt opp som kombinertløper, og vil nå 

begynne å studere ved NTNU. Vi ønsker han lykke til videre og takker han for mange fine år 

som kombinertløper i Oslo Skikrets og Kollenhopp Kombinert Elite! 

  

En stor takk til Kollenhopp som står på for å legge tilrette for trening og holde oppe et godt 

nivå i kombinert. 
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Veteranene: 

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

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

Veteranene og særlig takk til Østre Aker Skiklubb. 

 

 

Kollenhopp 

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

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

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

foreldre 

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

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

 

 

Kretsmestere: 

Klasse 14 år:  Sander Eriksen, Bækkelaget SK 

Senior: Christian Erichsen , Lyn Ski 

 

 

 

Sluttkommentar 

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

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

 

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

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

Dette blir sammen med rekruttering et av de viktigste satsingsområdene for 

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

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

lykke til med sesongforberedelsene til sommeren og høsten. 

 

 

Oslo 30.04.14 

 

 

Mette Sannes 

Leder kombinertkomiteen 

Oslo Skikrets 
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Årsberetning 2013/2014 - Langrenn 

Generell oppsummering – hele beretningen til langrenn kan leses på våre Web sider 

 

Aller først - Takk for en flott sesong! 

Oslo Skikrets langrenn har hatt følgende styre i 2013 – 14: 

Leder:     Olaug Hjelstuen  Lyn Ski 

Nestleder:    Barbro Tomter Dahlen Rustad IL 

Sekretær:    Kåre J. Grøtta   Royal Sport 

 

Styremedlemmer/oppmenn: 

Senior:    Lars Boye Halvorsen  Bjørndal IL 

Junior/Team Kollen:  Morten Jutkvam  Bækkelagets Skiklubb 

15-16 år:   Gunnar Myhre  Koll IL 

13/ 14 år:   Andre Hellum   Røa IL 

Turrenn:   Svein Monsen   Sørkedalen IF 

Ungdomsrepresentant : Anne Maren Belsby  Kjelsås IL 

Anleggsansvarlig:  Jens Arne Morken  Kjelsås IL 

 

Styret for 2013-2014 ble konstituert i oktober 2013 etter at alle styrets medlemmer var valgt. 

Styremedlem/oppmann for 13-14 år, 15-16 år samt ungdomsrepresentant er nye medlemmer 

av styret for 2013-14. Styremedlem/oppmann for turrenn er ny rolle i styret fra sesongen 

2013-2014. 

I perioden fra oktober 2013 til mai 2014 er det gjennomført 6 styremøter i tillegg til 

Høstmøtet i oktober 2013. I tillegg har det vært flere komitémøter knyttet til 

Ungdomsstafetten 2014. 

Styret har i denne perioden definert 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 

 

http://www.skiforbundet.no/oslo/nyhetsarkiv/varmoter-og-oslo-skikrets-ting/
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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 

 

 

FOKUSOMRÅDER for Oslo Skikrets Langrenn i sesongen 2013-2014 

I. Implementere ny Mål- og Handlingsplan for Langrennskomitéen inkl. roller og ansvar 

II. Videreutvikle Kart og beskrivelse av Oslos langrennsarenaer 

III. Videreutvikle Krise- og Kontinuitetsplan for store arrangementer (KM, Oslo 

skifestival, US, osv) 

IV. Videreutvikle 13-14 års Cup og 15-16 års Cup som et godt konkurransetilbud 

V. Videreutvikle samlinger for 13-14 år og 15-16 år 

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

organisasjonskomité, rennleder osv. 

VII. Opprette regionsteamet Team Veidekke Oslofjord fra mai 2014 

VIII. Jobbe med å etablere langrenn som helårsidrett 

 

Alle fokusområder med unntak av det siste punktet har hatt god progresjon, og et godt stykke 

arbeid har vært lagt ned gjennom sesongen. 

Det har vært mye aktivitet i forbindelse med etablering av regionsteamet Team Veidekke 

Oslofjord. Teamet vil opprettes 1.mai 2014 og bestå av de beste langrennsløperne på 

seniorsiden fra Oslo, Akershus, Østfold og Telemark-Vestfold. Teamet har som mål å 

rekruttere løpere til rekruttlandslag og landslag. 
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Sesongen 2013-2014 har gitt skisporten i Oslo store utfordringer. Med dårlige snøforhold i og 

rundt Oslo har arrangørene måttet flytte renn til reservearenaer, og i mange i tilfeller har 

utfallet også blitt avlysning. 

Til tross for dårlige snøforhold har aktiviteten i klubbene og deltagelse i renn vært stor 

gjennom hele sesongen. Oslo markerer seg både når det gjelder bredde og topp. Med skileik-

aktiviteter i mange klubber og hele 3600 løpere på startstreken i Telenorkarusellrenn, som er 

800 flere løpere enn i sesongen 2012-2013, ser fremtiden lovende ut for langrennssporten i 

Oslo. 

Oslo Skikrets Langrenn sin aktivitet gjennom sesongen legges merke til i ski-Norge. Stor 

bredde, stort og engasjert støtteapparat, gode forberedelser, dyktige smøreteam og ikke minst 

samholdet mellom klubbene har bidratt til at løpere og støtteapparat liker å reise på skirenn. 

Sesongen har gitt mange flotte opplevelser og resultater. Det må nevnes at Oslo løpere har 

sanket medaljer både i årets Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrenn, NM, Norges 

Cup Junior, Norges Cup Senior, Skandinavisk Cup, World Cup, Tour de Ski og OL.  

Aktivitetene fra de siste årene/sesongene i regi av skikretsen i aldersbestemte klasser (13 år – 

Senior) har blitt videreført uten store endringer. Hver gruppe har oppsummert sesongen i egne 

avsnitt i denne rapporten. En stor takk rettes til oppmennene for hver av gruppene; Andre 

Hellum (13-14 år), Gunnar Myhre (15-16 år), Morten Jutkvam (Junior/ Team Kollen) og Lars 

Boye Halvorsen (Senior). 

Oslo Skikrets Langrenn vil til slutt takke alle aktive, trenere, ledere, oppmenn, smørere, 

skikretsens administrasjon og ikke minst foreldre som har bidratt hver på sin måte til å skape 

alt det Oslo skikrets Langrenn står for i dag. Vi kan se tilbake på en sesong med mye sunn 

idrettsglede! 

 

Oslo, 29.april 2014 

Olaug Hjelstuen 

 

 

 

Ungdomsstafetten 2014 

 

Landets sprekeste 15-16 åringer lot seg ikke stoppe av den berømte Kollen-tåka under 

årets Ungdomsstafett. Stafetten er årets høydepunkt for skiglade 15-16 åringer. 

I Ungdomsstafetten 2014 som er den 17’ende i rekken deltok 30 lag. Stafetten ble vist i 

opptak på NRK1 lørdagen og hadde 317 000 seere.  

 

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

hovedkomiteen for Ungdomsstafetten og våre sponsorer. Av sponsorer vil vi takke spesielt 

Norges Skiforbund, Statoil, Bama og Swix. I tillegg vil vi takke Per Nymoen og 
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landslagsutøver Eirik Brandsdal som gledelig stilte opp med erfaringsutveksling om 

Brandsdals vei til å bli blant de beste i verden. Ungdomsstafetten 2014 ble ett meget flott og 

vellykket arrangement. TUSEN TAKK! 

Ungdomsstafetten arrangeres like profesjonelt som ett 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. I år ble 

stafetten vunnet av Buskerud, med Sør Trøndelag på andre og Nord Trøndelag på tredje plass. 

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

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

med middag og premieutdeling. Takket være fantastiske sponsorer kan Ungdomsstafetten by 

på meget flotte deltakerpremier til alle utøverne. Disse ble i år delt ut av Eirik Brandsdal. 

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 2014 absolutt er kandidater til 

å representere Norge i et eventuelt OL i Oslo 2022 - Vi ønsker lykke til videre. 

 

 
 
 

  

 

Seierspallen i Ungdomsstafetten 2014. På det høyeste trinnet ser vi 

vinnerne fra Buskerud, til venstre for dem i bildet har vi Sør-Trøndelag som 

ble nummer 2, mens seierspallens nederste  trinn og 3. plass gikk til Nord- 

Trøndelag. Foto: Eirik Lund Røer 
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ÅRSBERETNING 2013–2014 – TELEMARK 

Leder: Morten V. Eriksen Bækkelagets Sportsklub 

 

 

Møter/Representasjon 
Aktiviteten foregår primært i Bækkelaget SPK, mens en av seniorutøverne representerer 

Heming IL. Det er som tidligere et tett samarbeid mellom Oslo skikrets og Akershus skikrets, 

både når det gjelder treningssamarbeid og regionsaktiviteter. Klubbene i Akershus er 

Ullensaker Skiklubb og Hagahogget Låmlag. 

 

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

 

Arrangement 

Region Oslo/Akershus arrangerte i alt 3 regionsrenn sist sesong. Hagahogget arrangerte to 

renn hvorav ett var NC-renn, samt ett kveldsrenn. Vi arrangerte ett helgerenn i Grefsenkleiva 

og det var totalt 47 deltakere. Vellykket arrangement og rosende tilbakemelding fra 

deltakende klubber. Erfaringen er også at renn i helgen gir litt lavere skuldre og mindre 

tidspress i gjennomføringen og vi vil trolig fortsette med det også kommende sesong. 

 

Trening og anlegg 

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

et vel fungerende trenerteam internt i gruppa. Didrik Marksten har fortsatt en viktig 

trener/mentor rolle for de aller beste og han har helt klart vært sterkt bidragende til at vi har 

fått en junior VM-mester i sesongen. 

Vi har i år fått innvilget støtte anskaffelse av utlånsutstyr og vi er omtrent realisert halvparten 

av anskaffelsen. Det som er anskaffet er primært rettet mot de yngste aldersgruppene, og det 

har stort sett vært utlånt mesteparten av sesongen. Dette lover bra så langt. 

 

Resultater 

Junior/Senior 

Denne klassen utgjøres fra region Oslo utelukkende av herreutøvere. Regionen har de to 

utøverne Trym Nygaard Løken fra Bækkelaget SPK og Jørgen Steen Holst fra Heming IL. 

Trym har fått sitt definitive gjennombrudd i internasjonal sammenheng og ble dobbelt junior 

verdensmester i WC/VM-runden som var på Geilo. Han vant både klassisk sprint og parallell 

disiplinen foran sterke utøvere fra Sveits, Frankrike og Sverige. 

Trym forsvarte også sitt NM-gull i parallell og tok NM-tittelen også i klassisk, begge deler i 

seniorklassen mens han er siste års junior. 

Sammen med Jørgen fra Heming IL har Trym også vært på pallen i flere WC-renn og vært 

sterkt bidragende til at landslaget på herresiden har hatt en god sesong. 

 

Aldersbestemte klasser 

Gøril Strøm Eriksen fra Bækkelaget har også denne sesongen vist fremgang og fikk 3 gull i 

Hovedlandsrenn. Hun vant også regions-rennene som ble arrangert i Oslo/Akershus. 
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Gutteklassen har også denne sesongen blitt dominert av Bækkelaget utøver Mikkel Nygaard 

Løken. Han fikk dessverre ikke deltatt i HL men suveren vinner av regionscupen 

Oslo/Akershus og kommer sikkert sterkt tilbake i neste år HL. 

 

I den yngre 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 som positiv motivasjonsfaktor. En 

utøver på jentesiden som det blir spennende å følge fremover er Kaja Løken som har gått 

ubeseiret gjennom hele sesongen. 

 

Sommersesongen 2014 

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

rulleski/-skøyter, innebandy (skøyter ute), terrengsykkel og slakk-line. Dette fungerer veldig 

bra både på tvers av aldersgrupper og som en avvekslende trening.  

 

Regionstrening 

Det har i sesongen ikke vært noe spesifikt regionslag. De to beste utøverne er på landslag og 

det har vært et lite gap ned til de neste beste. Vi ser at det fremover vil være behov for en 

satsning på denne aldersgruppen, men NSF telemark har en satsningsgruppe som går mot 

junior-nivå og vi bør se hva dette inneholder for kommende sesong før vi konkluderer på en 

spesifikt regions satsning.  

  

Rekruttering 

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

ønsket effekt. Vi ser frem til å fullføre anskaffelsene og planlegge konkret 

rekrutteringsaktivitet kommende sesong.  

Vi har også etablert kontakt med randonee miljøet som har blitt en del av NSF telemark. Det 

er stor interesse for randonee som fritidsaktivitet men ganske liten bredde som 

konkurranseidrett.  

 

 

 

Oslo, mai 2014 

Morten V. Eriksen 

Bækkelagets Sportsklub telemark 
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ÅRSBERETNING 2013–2014 – FREESTYLE 

2014 var et historisk år for freeskiing da grenen for første gang var på OL-programmet. Selv 

med trippel amerikansk på topp i slopestyle fikk vi inn tre norske blant de ti beste. 

For Oslo var det da ekstra gøy at den første utøveren som droppet inn i en OL-course var vår 

egen Aleksander Aurdal (Heming). Han endte til og med opp som Norges nest beste på en 

syvende plass, og noen uker senere tok han med seg førsteplass og kongepokal i NM på 

Oppdal.  

 

Det har vært god aktivitet i Oslo denne vinteren. I Wyller ble det arrangert Norges Cup i både 

Halfpipe og Big Air, og NM i Halfpipe på tampen av sesongen. Det var Heming som stod 

som arrangør. Heming og Tryvann begynner å få god erfaring med å arrangere konkurranser 

av nasjonal og internasjonal størrelse, og dette vil de fortsette med. Målet burde være å 

arrangere World Cup i Halfpipe i Wyller fra og med kommende vinter.  

 

Det er fortsatt slik at freestyleidrettenes arenaer ligger i kommersielt eide anlegg. Dette gjør, 

og har gjort, at vi ikke har samme muligheter for offentlig støtte til anleggsbygging.  

Det jobbes med å etablere en fast finansieringsordning av halfpipe og park i Wyller som på 

sikt kan videreføres til andre anlegg. Dette vil ta tid å få på plass, men vil være veldig viktig 

for tilbudet av anlegg for våre idretter fremover.  

 

Før sesongen sparket i gang ble det arrangert et Freestyleseminar i regi av Skiforbundet i 

Morgedal. Her møtte representanter for Skiforbundet, kretsene, landslaget og næringslivet 

rundt for å diskutere og samkjøre videre visjoner for Freeskiing i Norge. Bl.a. ble den nye 

grafiske profilen til landslaget lansert og landslagssjefen fortalte om oppkjøringen mot Sotsji.  

 

Skicross  har hatt liten aktivitet i Oslo denne sesongen, men landslaget domineres fremdeles 

av løpere fra vår krets med 7 av 11 utøvere fra Oslo.   Vi hadde også 3 utøvere med til OL. 

Bastian Juell kom til kvartfinalen, mens Thomas Borge-Lie og Christian Mithassel ble slått ut 

i hver sin åttendelsfinale. Osloløperne har også markert seg i WC gjennom sesongen med 

Bastian Juell (Ready) sin 3 plass som årsbest. Sesongen har også gitt en senior norgesmester, 

Thomas Borge-Lie (Ready) og to junior Norgesmestere; Marius Mæhle (Heming) og 

Josephine Fiane (Kamp Vestheim).  I tillegg hadde vi tre deltagere med i junior VM med en 

fjerdeplass for Marius Mæhle som beste resultat. 

 

Skicross er en spektakulær idrett og får fortsatt god dekning på NRK.   Likevel er 

rekrutteringen en utfordring.  I Oslo er det ikke lengre noen fast skicross trasé.   Det har denne 

sesongen heller ikke vært arrangert noe renn eller satt opp noen midlertidig løype.  Men 

utøverne i kretsen samarbeider med Stabæk skiklubb som har greid å få til en fin trenings og 

renn arena i Kolsåsbakken.  På samme måte som for freeski så vil etablering av et fast anlegg  

i Oslo, være viktig for muligheten til rekruttering og videreutvikling av løpere for fremtiden.  

Det vil fremover bli arbeidet med dette i forhold til Tryvann vinterpark.  Uansett vil man søke 

å videreutvikle samarbeidet med Stabæk skiklubb i Kolsåsbakken. 

 

I Oslo er Kulekjøring fortsatt et lite miljø uten utbredt aktivitet.  Miljøet er fortsatt sentrert på 

Voss.  Men med Hedvig Wessel fra Heming er Oslo krets godt representert på landslaget.   
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Hun deltok både i OL, WC og junior VM i løpet av sesongen, med en 8. plass i Japan som 

beste WC plassering.  

 

 

13. mai 2014 

Henrik M. Nordviste, med innspill fra komitémedlem Lully Heje 

Leder Freestylekomitéen  
 


