
Høstmøte 27.10.2014 

Varteig 



Aenda:  
Kl. 1830 til 1930 Felles møte  
 •  Statsbudsjettet 

•  Økonomi NSF 

•  Arrangrement 

•  Petter Northug 

•  Skistyremedlemmers rolle i forhold til krets. 

•  Skiing Norway 

•  Antidopingarbeid i NSF 

•  Utstyrsordningen 2015 

•  Kurs, etterutdanning/kompetanseheving 

•  Utviklingsmidler  

•  Etablering av ”kraftsenter” for toppidrett. 

 



Statsbudsjettet 

 

• Negative signaler vedr. 

momskompensasjon, foreslått lavere 

kompensasjon. 

• Positivt at tippenøkkelen er øket til 64% til 

idrettt 

• Rulleskianlegg er ikke prioritert. 



Økonomi NSF 

 

• Grenene i NSF har god økonomi. Stor 

støtte til norsk skiidrett – ca. 140 mill. 

• NSF sentralt sliter med å skaffe 

”generalsponsor”.  Ingen dramatikk. 

Egenkapital er solid. 

 



Arrangement 

• Store krav til arrangører av NM sen og jr. 

HL……. 

• Drøftes om en skal ”sertifisere” utvalgte 

arrangementssteder. 

• Kan utelukke distriktene. 

 



Petter Northug 

 

• Siste år med spesialbehandling vedr. 

deltakelse på landslaget. 



Skistyremedlemmers rolle i forhold til krets 

• Skistyremedlemmer er fordelt på en eller 

flere kretser. 

• Har oppfølgingsansvar. 

• Kretsenes forventning? 

 



Skiing Norway 

 

• Inntektspotensiale for klubber/krets 

• Har ikke fått fart på dette tiltaket. 

• NSF har adm. av hele avtalen. Krets/lag får 

50% av avtalesummen uten adm. 

kostnader. 

 



Antidopingarbeid i NSF 

 

• Hele organisasjonen skal skoleres i 

antidoping 

• Ren utøver, rent lag, ren krets, m.m……(e-

læring, legges inn i kurs osv…..) 



Utstyrsordningen 2015 
I perioden 02. oktober til 29. oktober kan klubber søke om spillemidler til utstyr 

• Søknad fremmes gjennom Klubben Online 

• Ordningen gjelder alt utstyr kjøpt inn/kjøpes 

inn etter 1. januar 2014 og frem til fristen for 

innsendelse av kvitteringer (ca 20. februar 

2015). 

• Det dekkes inntil 1/3 av utgift til utstyret. 

Tilskudd er minimum 3.333 kroner, og 

maksimum 300.000 kroner. 

 

 

 

 



Kriterier 

• Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) 

og ungdom (13-19 år) prioriteres. 

• Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt 

utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som: 

• Har lang levetid 

• Er svært dyrt i innkjøp som nytt 

• Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner 

for å være tilskuddsberettiget. 



Skiutstyr som er stønadsberettiget 

LANGRENN 

• Langrenn rulleski – lagsutstyr (rulleski for utlån til 

de som ikke har dette selv, ikke personlig utstyr) 

• Tidtakerutstyr som støtter emit/TAG løperbrikker 

(brikkene samt PC/printer er ikke støtteberettiget). 

• Langrennskjelke (til bruk for funksjonshemmede) 

ALPINT 

• Alpint – tidtakerutstyr (ikke PC/printer) 

• Alpint sit-ski (Dual ski er også støtteberettiget. Ski-

cart og Bi-ski er ikke støtteberettiget). 

• Alpint slalåmstaur (portflagg er også 

støtteberettiget, ikke monteringsutstyr/bagger etc) 

• Alpint B- sikkerhetsnett (anbefalt 20 m med 

minimum 14 staur/klips til disse) 



Skiutstyr som er stønadsberettiget 

HOPP 

• Hopp sporsetter (spormal for hopp) 

• Barneskipakker til telemark og hopp 

(barneskipakke til telemark og hopp for utlån til de 

som ikke har eget utstyr: Bestilles via 

idrettsbutikken.no (ski, bindinger og støvler) 

SKILEIK 

• Utstyrspakke til skileik (eksempler på utstyr er: 

Porter i ulike varianter, portaler, mobile hopp, 

orgeltramp og andre mobile elementer). 

FREESTYLE 

• Treningsutstyr Freestyle 

(trampoline/skumprodukter/airtrack) 

 





Aktuelle kurs 

• TD kurs    2. desember Trøsken 

• Trener 2 langrenn 7-9 november 2014 

 

Trenerlederkurs 16 timer alle grener. 



Utviklingsmidler 

• Kretsstyret vil videreføre ordningen med 

utviklingsmidler. 

• Klubber, team, og fagkomiteer kan søke. 

• Kriterier: trener- og lederkurs, 

treningssamarbeid på tvers av klubber, 

attraktive trenings- og konkurransetilbud 

for barn og unge, temakvelder, 

rekrutteringstiltak. 



Etablering av ”kraftsenter” for toppidrett. 

• Tilbud fra Østfold IK om å opprette 

regionalt toppidrettstilbud. 

• ØSK vil foreslå en fra Skikretsen som kan 

bidra i et toppidrettsutvalg. 

• Orientering om dette vil IK gi senere. 

 

Ut fra godt arbeid ute i lagene ønsker vi 

oss en GOD SESONG! 


