
 

 

VELKOMMEN 

 

TIL 
 

SKIKRETSTINGET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 – kl.10.00 

 

  



 

 

2 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2013 

Innholdsfortegnelse 

DAGSORDEN ............................................................................................................................... 3 

FORETNINGSORDEN ................................................................................................................... 4 

Sakenes behandling med forslag til vedtak ............................................................................... 5 

TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS (TVSK) 2011 - 2013 ........................................................... 7 

Årsrapport alpint sesongen 2011/2012 ................................................................................... 15 

Årsrapport alpint sesongen 2012/2013 ................................................................................... 18 

Årsberetning hoppkomiteen 2011-2013 ................................................................................. 21 

Årsrapport kombinert sesongen 2011-2012 ........................................................................... 26 

Årsrapport kombinert sesongen 2012-2013 ........................................................................... 27 

Årsberetning langrennskomiteen 2011-2013 .......................................................................... 28 

Årsberetning Telemark komiteen sesongen 2011-2013. ........................................................ 36 

Rapport for anleggsutvalget i Telemark og Vestfold skikrets 2011 – 2013. ............................ 37 

Årsrapport for utdanningsutvalget 2011-2013 ........................................................................ 38 

Årsrapport Telemark og Vestfold skidommerlaug 2011-2012 ................................................ 40 

Årsrapport Telemark og Vestfold skidommerlaug 2012-2013 ................................................ 43 

Revidert regnskap 2011 ........................................................................................................... 45 

Revidert regnskap 2012 ........................................................................................................... 52 

Forslag/innkomne forslag og saker .......................................................................................... 58 

Fastsette lagskontingent for tingperioden 2013-2015 ............................................................ 59 

Budsjett 2013 – prognoser 2014 og 2015 ................................................................................ 60 

Forslag til handlingsplan TVSK 2013-2015 ............................................................................... 61 

Valg........................................................................................................................................... 65 

Anleggsplan 2013-2017 ........................................................................................................... 67 

Ny lov for Telemark og Vestfold skikrets ................................................................................. 77 

Innstilling fra valgkomiteen ved sammenslåing av hopp/kombinert ...................................... 82 

 

 
  



 

 

3 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2013 

DAGSORDEN 
(I henhold til loven)       
For Telemark og Vestfold skikrets ordinære kretsting lørdag 11. mai 2013. 
 
Åpning av kretsleder Johnny Mortensen 
Forbundet ved Paul Einar Borgen ønsker velkommen 
Idrettskretsen ved Heidi Ysen 
 
Saksliste: 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av dirigent, sekretær (er), samt 2 representanter til å skrive under protokollen 

        (desisorer) 

4. Behandle årsberetninger 

5. Behandle regnskap i revidert stand 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

a. Lov for Telemark og Vestfold skikrets 

b. Behandle forslag til anleggsplan for TVSK 

c. Sammenslåing av Hopp- og Kombinertkomiteen. 

d. Gi det nye styret fullmakt til å fremme forslag til skitinget 2014. 

7. Fastsette lagskontingenten 

8. Behandle budsjett for TVSK 

9. Behandle forslag til handlingsplan for TVSK  

10. Valg (etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-11 – stemmegivning)   
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FORETNINGSORDEN 
 

1. Til å lede forhandlingene velges dirigent(er) 
Til å føre ting protokollen velges sekretær(er) 
Til å undertegne protokollen velges 2 representanter (desisorer) 

 
2. Representantene forlanger ordet ved å fremvise nummerskilt. Ingen har rett til ordet 

mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden 
til 5 minutter 1. gang og 3 minutter 2. og 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan 
dirigenten stille forslag om ytterligere begrensning av taletid og strek satt for 
inntegnede talere. Representanter som forlanger ordet til FORETNINGSORDEN – har 
1. min. taletid. 

 
3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med 

organisasjonsleddets og representantens navn. Forslag kan ikke fremmes/trekkes 
etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

 
4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de 

unntak som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke – og regnes som ikke 
avgitt. Avstemningene kan skje skriftlig. Valgene skjer etter bestemmelser i NIF’s lov 
§ 2-11 (stemmegivning). 

 
5. I ting protokollen innføres forslagene og vedtakene – med de avgitte stemmer. 

 
6. Protokollen gjennomgås og underskrives av de valgte desisorer. 
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Sakenes behandling med forslag til vedtak 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter 
Forslag til vedtak: Godkjennes 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
Se side 3-4 
Forslag til vedtak: Godkjennes 

3. Valg av dirigent, sekretær (er), samt 2 representanter til å 
skrive under protokollen (desisorer) 

Forslag til dirigent: Reidar Skjeggerød 
To desisorer velges. 
Forslag til vedtak: Dirigent godkjennes 
 

4. Behandle årsberetninger 
Se side 7-45 
Beretning fra Stimuleringsfondet er ikke mottatt. 
Beretning for 2012-2013 for Telemark og Vestfold skidommerlaug er ikke mottatt. 
Forslag til vedtak: Årsberetningene godkjennes slik de er fremlagt. 

5. Behandle regnskap i revidert stand 
Se side 46-57 

Forslag til vedtak:  
Revidert regnskap for 2011 godkjennes slik den er fremlagt 
Revidert regnskap for 2012 godkjennes slik den er fremlagt 

6. Behandle innkomne forslag og saker 
Se side 58 

a. Lov for Telemark og Vestfold skikrets 
 
b. Behandle forslag til anleggsplan for TVSK 
 
c. Sammenslåing av Hopp- og Kombinertkomiteen. 
 
d. Gi det nye styret fullmakt til å fremme forslag til skitinget 2014. 
 

7. Fastsette lagskontingenten 
Se side 59 
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8. Behandle budsjett for TVSK 
Se side 60 
Kort om saken: 
Kretsstyret, anbefaler kretstinget å støtte forslaget til budsjett 2013 
Kretsstyret foreslår videre at budsjett 2013 danner budsjettrammen for 2014 og 2015 
- det nye styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer. 
Forslag til vedtak: Godkjennes slik det er fremlagt 

9. Behandle forslag til handlingsplan for TVSK  
Se side 61-65 
Kort om saken:  
Forslaget til Handlingsplan for TVSK 2011-2013, tar utgangspunkt i NSF’s Strategiplan 
2008-2012, vedtatt av Skitinget i 2008 
Forslag til vedtak: Godkjennes slik den er fremlagt 

10.  Valg (etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-11 – stemmegivning)  
Se side 65-66 

 
  



 

 

7 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2013 

TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS (TVSK) 2011 - 2013
  

ORGANISASJON 
Styret: 
Leder                                             Johnny Mortensen                 Svarstad IL 
Nestleder                                       Dag Nielsen                           IF Ørn 
Styremedlem                                Bjørg Åse Byggland              Høydalsmo IL 
Styremedlem                                 Roger Holte                           Kragerø IF 
1. Varamedlem                             Anita Beitdokken                   Stridsklev IL 
2. Varamedlem                             Ragnhild Gulvik                     Larvik Ski 
 

Grenkomiteene: 
Komiteleder medlem av styret 
 
Leder alpinkomiteen                    Sondre Bjørgan                      Svarstad IL 
Nestleder                                      Lars Søfteland                        IL Skade 
Leder hoppkomiteen                    Inge Eriksrød                         Siljan IL 
Nestleder                                      Terje Nalum                           Nanset IL 
Leder kombinertkomiteen            Knut Erling Eikehaug            IF Ørn 
Nestleder                                      Karel L. Krog                         Høydalsmo IL 
Leder langrennskomiteen             Tore Ulleland                         IF Ørn 
Nestleder                                      Hege Melby                            Svarstad IL 
Leder telemarkkomiteen              Trond Gunleiksrud                 Botne SK 
Nestleder                                      Magnhild Ek Brynildsen          Morgedal IL      
 

Kontrollutvalget: 
Medlem                                        Gunleik Haugom                     Skotfoss Turn & IF 
Medlem                                        Reidar Skjeggerød                   Ramnes IF 
Varamedlem                                 Gerd Trømborg                       Sande Sportsklubb 
Varamedlem                                 Aud Torild Stensrød                Gulset IF 
 

 
Valgkomiteen: 
Leder                                            Tom H. Grave                          Odd Skiklubb 
Medlem                                        Berit M. Dalvik                        Skotfoss Turn & IF 
Medlem                                        Anne Cecilie Gleditsch            IL Runar 
Varamedlem                                 Ikke valgt 
 

 
Revisorer: 

Revisjonsfirmaet, Hem . Langemyr . Olsen AS i Sandefjord v/Trond Gjelstad 

(Tilsetting av revisjonsfirma – ref. vedtak konstituerende ting 08.11.06) 
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NEDSATTE UTVALG 
 
Anleggsutvalg: 
Leder                                              Arne Arnesen                     IL Skade    
Medlem                                         Tom Horntvedt                  Stokke IL 
Medlem                                         Torbjørn Småkasin            Heddal IL   
 

Utdanningsutvalg: 
Leder                                              Per Asdal                           Bamble IF 
Medlem                                         Anita E. Beitdokken        Stridsklev IL 
Medlem                                         Ajdin Pasovic                    Rjukan IL 
 

Utvalg for forvaltning av VSK’s Stimuleringsfond – automatmidler fra 
tidligere VSK  
(Ref. beslutningsgrunnlaget for sammenslåingen) 
Leder                                              Reidar Skjeggerød            Ramnes IL 
Medlem                                         Kolbjørn Andersen           IL Runar 
Medlem                                         Hilde Lene Rolstad           Kodal IL 
 
 
 

ADMINISTRASJON 
 
Adm.sjef                                       Kjell Ebbesberg -  sluttet 31.07.12 (pensjonert) 
                                                       Sven Håkon Kulbeck – startet 01.08.12 (ny) 
 

REPRESENTASJON/ OPPGAVER- OG STATUS 
 
Utsendinger til Norges Skiforbunds ordinære skiting på Hamar 2012: 
                  Johnny Mortensen        Svarstad IL          (TVSK) 
                  Bjørg Åse Byggland     Høydalsmo IL     (TVSK) 
                  Anne Cecilie Gleditsch IL Runar             (valgt av lagene) 
                  Tom Horntvedt              Stokke IL           (valgt av lagene) 
                  Nina Beate Jensen          IL Runar            (valgt av lagene) 
                  Lars Roe                         Heddal IL          (valgt av lagene)            
     Kjell Ebbesberg           Adm.sjef TVSK   (observatør/ adm.møter etc.) 
     Sven Håkon Kulbeck    (observatør, ansatt i stilling som Adm.sjef i august 2012) 
 
I forkant av tinget, ble det avholdt fagmøter alle grener, TVSK var representert på følgende 
møter:                        
                  Hopp                            Jørgen Nordskog 
                  Kombinert                    Karel Krog 
                  Langrenn                      Tore Ulleland 
                  Alpint                            Ingen 
                 Telemark                       Ingen 
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Kretsleder/ grenledere- og adm.sjef, har i tillegg til ovennevnte, representert TVSK på øvrige 
kretsledermøter/ fagmøter/ administrasjonsmøter i regi av Norges Skiforbund. 
 
 
 
 
ØVRIGE REPRESENTASJONER I PERIODEN: 

. FIS-Komiteen kombinert, norsk repr.          Jan Rune Grave            

. FIS-Komiteen telemark, norsk repr.            Kjell Gunnar Dale 

. Ass. renndir. kombinert, VM i Val Di Fiemme   Jan Rune Grave 

. Hovden Skigymnas, styremedlem              Lars H. Roe                    

. Telemark Idrettskrets ting                             Johnny Mortensen 

. Telemark Idrettskrets ledermøte                 Kjell Ebbesberg 

. Vestfold Idrettskrets ting                          Johnny Mortensen 

. NSF Utvalg/komitee                                  Berit M. Dalvik 

. Borgen skianlegg – kontrollkomiteen         Dag Nielsen 

Det er i perioden avholdt 1 skikretsting og 1 lagledermøte (vårmøte 2012). 
I tillegg er det avholdt 10 styremøter og 14 arbeidsutvalgsmøter. 
Når det gjelder møter i grenkomiteene, så henvises til komiterapportene. 
Pr. april 2013, består TVSK av 98 klubber.  
Iflg. Idrettsregistreringen pr. 31.12.12, står TVSK registrert med 11.255 medlemmer – mot 
11.261 medlemmer i 2011. Det er en nedgang på 6 medlemmer i løpet av tingperioden. 
 
Utmeldinger i perioden:  

 Høgskolen i Telemark IL, Bø o 

 Marine Alpine Skiklubb. 
 
Innmeldinger:  

 Sandar IL 

 Lisleherad IL 

 Svelvik IL 
 
De to siste årene har vi hatt omtrent den samme medlemsmassen, det er derfor svært viktig 
at ALLE  tar idrettsregistreringen på alvor – her legges GRUNNLAGET  for hva lagene, 
skikretsen- og skiforbundet får av offentlige tilskudd. 
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ANLEGG 
 
Ny utgave av TVSK’s anleggsplan for perioden 2013-2017  fremlegges for skikretstinget 11. 
mai. 
Gammel anleggsplanen er nå ferdig og vi har derfor valgt å lage en ny anleggsplan, gjeldene 
for de 4 neste årene, basert på den gamle planen for perioden 2009-2013. Ny anleggsplan 
har vært til høring i anleggsutvalget, grenkomiteer og styret.  
Det er ingen tvil om at gode, snøsikre anlegg, er viktig for utviklingen av skiidretten, anlegg 
er også et av NSF,s prioriterte områder, og som skikretsene er forpliktet til å følge opp. 
Å rette søkelyset på dette med snøproduksjon og snøproduksjonsutstyr bør derfor være et 
prioritert område for alle.  
Kulturdepartementet har nylig offentliggjort at det åpnes for å kunne søke om spillemidler 
til utstyr til preparering av langrennsløyper. Prepareringsutstyr er grunnleggende for gode 
løypeforhold, og med denne åpningen i utstyrsordningen legges forholdene enda bedre til 
rette for gode vinteropplevelser. Lag, foreninger og særforbund gis nå mulighet til å søke 
om spillemidler til utstyr for preparering av langrennsløyper. Idrettslagene får dermed bedre 
muligheter til å anskaffe nødvendig utstyr. Det kan søkes om 1/3 av kostnaden og maks 
tilskudd per maskin er kr 300 000. 
 
Se forøvrig anleggsutvalgets egen årsrapport. 
 

 
ARRANGEMENTER 
 
Her vil vi rette en stor takk til ALLE  våre arrangører for vel gjennomførte ski-arrangementer 
i perioden. 
Foruten om 2011/2012 sesongen, så har flere snørike vintre på rad, bidratt til en fin vekst i 
antall deltakere på klubbkarusellrenn og andre klubbrelaterte ski aktiviteter. 
I 2011/2012, så hadde vi en heller kort sesong, med lite snø og kulde. Det resulterte i flere 
avlyste renn. Det beklager vi sterkt. 
Hopp – 4 avlyste renn i 2011/2012 og 2 avlyst renn i 2012/2013 
Langrenn – 6 avlyste renn i 2011/2012, i tillegg til 2 turrenn. 
Alpint – 6 avlyste renn i 2011/2012 
 
Internasjonale renn: 
2011/ 2012 
- WC-telemark på Gaustablikk …...……... arrangør Fjellguten Skilag/ Rjukan IL 
- COC-kombinert, Huka/ Høydalsmo …………. .…...... arrangør Høydalsmo IL 
 
2012/ 2013 
- VM-telemark på Gaustablikk …………………...…… arrangør Fjellguten Skilag/ Rjukan IL 
- COC-kombinert, Huka/ Høydalsmo ….……..……..… arrangør Høydalsmo IL  
 
 
 

  



 

 

11 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2013 

Norges Cup (NC)/ Rekrutt Cup (RC)/ Hopptreff 
2012 
- NC-telemark, Morgedal …..………………….……… arrangør Morgedal IL 
- RC-hopp, Breimyrbakken …………….……….…….. arrangør Botne Skiklubb 
  
 
2013 
- RC-hopp, Hasselbakken …………………………….. arrangør Skotfoss Turn & IF 
- RC-hoppfinale, Tveitan bakken……………………….arrangør, Heddal IL og KK/HK 
 
Vi GRATULERER alle med vel gjennomførte arrangementer! 

 
ORGANISATORISKE FORHOLD 
 
Ansvarsforholdet mellom det skipolitiske- og det  administrative i TVSK, bør gjennomgås før 
neste periode.  
”TEAM Grenland Ski”, er fortsatt svært oppegående, organisatorisk og regnskapsmessig er 
teamet underlagt  skikretsen og langrennskomiteen (LK), men er i praksis ”selvgående” - det 
være seg sportslig som økonomisk. 
Regnskapet føres av skikretsen som eget prosjekt i LK’s regnskap - forøvrig ledes teamet på 
en utmerket måte av Terje Bakke, IL Hei. 
Fra januar 2013, gikk kretsen over på prosjektsbasert budsjett mal., som var et ønske fra 
forbundet sentralt. Dette har ført til at blant annet Grenland ski sitt regnskap ligger som 
eget prosjekt og er pr. 2013 skilt ut fra LK sitt regnskap. 
 
Skikretsen er som kjent en del av fellesskapet på Idrettens Hus i Telemark, som holder til på 
Skagerak arena i Skien. 
Her sitter i tillegg til oss, Telemark Idrettskrets, Telemark friidrettskrets, Telemark 
Fotballkrets, Telemark Bedriftsidrettskrets, Golf-forbundet og Bordtennis - region sør. 
  
Integreringen av funksjonshemmede er en stor utfordring for norsk idrett. 
Både NSF og skikretsene er forpliktet til å ta dette på alvor. I denne perioden, har et av 
styrets medlemmer i TVSK, hatt  integrering som sitt ansvarsområde i tillegg til utdanning.  
Det er positivt at flere og flere langrennsarrangementer har egne klasser for 
funksjonshemmede. I hopp og i alpint har det ikke vært fullt så enkelt – så her har vi fortsatt 
en vei å gå. 
 
Kjell Ebbesberg gikk av som administrasjons sjef 31 juli 2012. Vi ønsker å rette en stor takk 
til Kjell for sin innsats gjennom 17 år i jobben.  
Sven Håkon Kulbeck er ansatt som ny administrasjons sjef, han hadde sin første arbeidsdag 
1. august 2012. 
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UTDANNING 
 
Følgende kurs er gjennomført i perioden: 
Alpint: Ingen? 
  
Hopp: Ingen? 
Langrenn: 
 
2011: 
Trener II kurs: 
Grenland                            7 deltakere 
Runar                                   8 deltakere 
 
Trener I kurs: 
Grenland                            14 deltakere 
Runar                                    4 deltakere 
 
TD Kurs; 
Skien                                    6 deltakere 
 
2012:  
Trener I: 
Heddal                                     8 deltakere 
Rjukan                                      7 deltakere 
Runar                                     11 deltakere 
Stokke                                   14 deltakere 
 
Trener II: 
Skoppum                  9 deltakere 
 
2013:  
Trener I: 
Runar                                   14 deltakere 
Siljan / Stridsklev               8 deltakere 
Skoppum                               4 deltakere 
Bamble                                14 deltakere 
 
I tillegg har det blitt gjennomført  et TD Kurs med 6 deltakere i løpet av 2012/2013 
sesongen. 
 
Telemark 
Kurs avholdt i regi av Høyskolen i Telemark, avd. Bø?  
 
En spesiell takk rettes til kursinstruktør Per Asdal- og utdanningsansvarlig i TVSK, 
Anita E. Beitdokken - for deres arbeid med kurs og utdanning i perioden. 
Utdanning forøvrig - se grenkomiteenes årsrapporter. 
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ØKONOMI 

 

Årsregnskapene for 2011 og 2012 viser følgende (regnskapsåret følger kalenderåret): 

 

2011  -  INNTEKTER           KR. 1.823.774,-  

 

          -  UTGIFTER              KR. 1.726.986,- 

 

          ÅRSRESULTAT    KR. 96.789,- 

 

 

2012  -  INNTEKTER           KR. 2.070.110,- 

 

          -  UTGIFTER              KR. 1.989.862,- 

 

            ÅRSRESULTAT   KR. 80.247,- 

                                               

 

Samlet for denne perioden gir dette et resultatoverskudd på kr. 177.036,- for perioden. 

                                                                       

Uten om kontraktene til ”TEAM Grenland Ski”, har Langrennskomiteen tegnet en 
sponsorkontrakt med Nordea i forbindelse med krestcupen, som har fått navnet Nordea TV 
cup – forøvrig har den enkelte grenkomite stått fritt til å inngå egne avtaler. 
 
 

SPORTSLIGE RESULTATER/ BETRAKTNINGER 
 
GRATULERER med innsatsen alle sammen! 
Alle har sikkert ikke nådd sine mål, men slik er det både i idretten og i livet for øvrig, så det 
må vi nok bare leve med. 
Flere av våre utøvere har imidlertid stått ”på pallen” i norske skimesterskap denne 
perioden, og det i seg selv er en stor prestasjon. 
Nå er det imidlertid slik, at i den store sammenhengen, så er det på seniornivå vi blir målt, 
både som enkeltutøvere og som skikrets. 
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Brødrene Aukland, Oseberg Skilag (langrenn), må nok fortsatt betraktes som noen av  våre 
fremste seniorutøvere, men de satser som sikkert mange vet på langløp. 
På samme hylle har vi kombinertløperen Magnus Krog fra Høydalsmo, som har utmerket seg 
med sterke resultater og flere topp 10 plasseringer i WC de to siste vintrene. Krog tok sin 
første verdenscup seier i 2012 og fikk en sterk 3. plass sammen med resten av det norske 
laget i VM i Val Di Fiemme 2013. 
En annen representant, også fra Høydalsmo, Ånund Lid Byggland, fikk sitt gjennombrudd 
med sølv på sprinten i vinterens senior NM. Ånund Har også deltatt på flere World cup 
sprinter i løpet av de to siste vintrene. 
 
Øvrige resultater …. ref. grenkomiteenes årsrapporter! 
 
NB! Vi GRATULERER Ørn IF med Telemark fylkeskommunes folkehelsepris 2012. 
 
 
 
GOD SOMMER! 

 
 
 
 
TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS – APRIL 2013 
 
 
 

Johnny Mortensen 
 
 
 

Inge Eriksrød 
 
 
 

Trond Gunleiksrud 
 
 
 
 
 

 

Bjørg Åse Byggland 
 
 
 

Roger Holte 
 
 
 

Dag Nielsen 
 
 
 

Sven Håkon Kulbeck 
Adm.sjef 

 

Knut Erling Eikehaug 
 
 
 

Sondre Bjørgan 
 
 
 

Tore Ulleland 
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Årsrapport alpint sesongen 2011/2012 
 

Alpinkomiteens sammensetning: 
Leder  Sondre Bjørgan, Svarstad IL 
Nestleder Lars Søfteland, IL Skade 
Sekretær Merethe Skui, Rjukan IL 
Styremedlemmer Øystein A. Wendelborg, IL Skarphedin 
 Roger Willy Aardalen, Snøgg 
 Børt Inge von Haffenbrädl, Skien alpin 
 Bjørn Harald Haune, Botne SK 
  
  

Rekruttering:  
Klubber har arrangert Telenorkarusellen og skiskole. Bra deltagelse her. Utfordringen ligger i 
å få foreldre og utøvere til å få interessen for å drive aktivt med alpint. 
 
For det må en langsiktig satsing før vi kan se resultat av klubbenes satsing på rekruttering.  
 
Noen lyspunkter er det, enkelte klubber har fått med nye utøvere både på trening og på 
renn. Det er bra! 

Kretssamlinger: 
Kretsen fikk ikke gjennomført samlinger på Gaustablikk før nyttår. Værgudene var ikke på 
vår side. Barmarksamlinger ble ikke gjennomført i regi av kretsen. 

Regionslag: 
Løpere fra Svarstad og Skade har i denne sesongen deltatt på regionssamlinger. Et meget 
bra tilbud for våre løpere.  

Klubbsamarbeid: 
Flere klubber har samarbeidet ved å ha felles trening, renn og samlinger. Dette for å få nok 
løpere og foresatte til å få det gjennomført. Et bedre sportslig opplegg, men også med tanke 
på opplæring og det sosiale. 

Arrangement / Renn: 
I år har 6 arrangement er avlyst grunnet snø og kulde forhold.  Botne, Gaustablikk og 
Hovden (2 renn pr skisted). Resten av terminlisten ble gjennomført. 
 
Fikk dermed ikke gjennomført KM for SG. 

Utdanning / Kurs: 
En person holder på med T4 kurs ellers liten interesse for dette.  

Økonomi: 
Gjennomføringen av samlinger (krets og region) og nasjonale mesterskap har vært basert på 
egenfinansiering og midler fra krets for å holde kostnader nede.  
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Representasjon: 
Leder har delt ut KM medaljer. 

Resultater for sesongen: 
Landsfinalen - Telenorlekene, Sauda, jenter og gutter 12-13 år 
SG for gutter ble avlyst grunnet tåke 

Navn Klubb SL SSL SG  

Ørjan Haugland IL Skade     

Matias von 
Haffenbrädl 

Skien Alpin DNF DNF   

Marius Tomasgård 
Bjørgan 

Svarstad IL 56 DNF   

Steffen Berg Svarstad IL 52    

Kasper Berg 
Jansen 

Svarstad IL DNF    

      

DNF: Did Not Finish 
Hovedlandsrennet alpint, Bjorli, jenter og gutter 14-15 år 

Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-
COMBI 

Helena Hørte 
Søfteland 

IL Skade DNF 18    

Therese 
Wendelborg 

IL Skarphedin DNF SNF    

       

Lars Haukaas Rjukan IL DNF DNF    

Mathias Sundal 
Haune 

Botne SK DNF DNF    

Ole Kristian 
Johansson 

Botne SK 64 89    

Mortiz Ruger Skien Alpin 74 90    

       

       

       
       

DNF: Did Not Finish 
NM Junior I 

Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-
COMBI 

Hedda Skui Larsen Rjukan IL x x    

Heidi Strand Rjukan IL x x    

       

X: Deltatt, men mangler resultat  
NM Junior II 

Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-
COMBI 
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Julie Borge Skien Alpin 13 15 13 6 11 

X: Deltatt, men mangler resultat  
 
NM  

Navn Klubb SL SSL SG 
 

U SUPER-
COMBI 

Tarald Brautaset 

Hagen 
Rjukan IL x x    

Axel Brautaset 

Hagen 
Rjukan IL x x    

Julie Borge Skien Alpin DNF 19 19 9 14 

X: Deltatt, men mangler resultat  
Veteranmesterskap  

Navn Klubb Klasse SL SSL SG 

Terje Baksaas Skien Alpin E 2 3 2 

Einar Stangeland Skien Alpin F 5 DNF 7 

DNF: Did Not Finish 
Norwegian Masters  
Følgende løpere deltar her, 

Navn Klubb 

  

 
Kretsmestre 2012 
SCombi og SG ble ikke gjennomført grunnet snøforhold.  

Klasse SL SSL SUPER-COMBI SG 

Jenter 12-13 Lise Marie Kaasine, 
IL Skarphedin 

Lise Marie Kaasine, 
IL Skarphedin 

  

Gutter 12-13 Ørjan Haugland, IL 
Skade  

Ørjan Haugland, IL 
Skade  

  

Jenter 14-15 Helena Hørte 
Søfteland, IL Skade 

Helena Hørte 
Søfteland, IL Skade 

  

Gutter 14-15 Mathias Sundal 
Haune, Botne SK 

Mathias Sundal 
Haune, Botne SK 

  

K Jr. I Henriette Borge, 
Skien Alpin 

Henriette Borge, 
Skien Alpin 

  

K Jr. II     

M Jr. I Atle Stenstad, IL 
Skarphedin 

Thomas Fjellheim, 
IL Skarphedin 

  

M Jr. II Magnus  
Wendelborg, IL 
Skarphedin  

Magnus  
Wendelborg, IL 
Skarphedin  

  

Menn A Terje Baksaas, 
Skien Alpin 

Terje Baksaas, 
Skien Alpin 

  

 
Sondre Bjørgan 
Leder Alpinkomiteen 
4.5.2012 
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Årsrapport alpint sesongen 2012/2013 
 

Alpinkomiteens sammensetning: 
Leder  Sondre Bjørgan, Svarstad IL 
Nestleder Lars Søfteland, IL Skade 
Sekretær Ole-Kristian Samuelsen, Rjukan IL 
Styremedlemmer Øystein A. Wendelborg, IL Skarphedin 
 Roger Willy Aardalen, Snøgg 
 Børt Inge von Haffenbrädl, Skien alpin 
 Bjørn Harald Haune, Botne SK 
  
  

Rekruttering:  
Klubber har arrangert Telenorkarusellen og skiskole. Bra deltagelse her. Utfordringen ligger i 
å få foreldre og utøvere til å få interessen for å drive aktivt med alpint. 
 
For det må en langsiktig satsing før vi kan se resultat av klubbenes satsing på rekruttering.  
 
Noen lyspunkter er det, enkelte klubber har fått med nye utøvere både på trening og på 
renn. Det er bra! 

Kretssamlinger: 
Det er gjennomført samling på Juvass i høstferien, uke 41 (Skade og Skien) og på Gaustablikk 
i desember. Samling i november ble avlyst i kretsregi, stor usikkerhet om bakken ble åpnet. 
Ble avlyst så klubbene fikk anledning til å vurdere andre alternativ.  
 
Barmarksamlinger ble ikke gjennomført i regi av kretsen. 
Samarbeid med A&R skikrets: 
Løpere fra Svarstad og Skade har i denne sesongen deltatt på de åpne samlingen som A&R 
har. Et meget bra tilbud for våre løpere. 1 løper fra Skade har også deltatt på A&R skikrets 
sitt utvidede kretsopplegg. 

Klubbsamarbeid: 
Flere klubber har samarbeidet ved å ha felles trening, renn og samlinger. Dette for å få nok 
løpere og foresatte til å få det gjennomført. Et bedre sportslig opplegg, men også med tanke 
på opplæring og det sosiale. 

Arrangement / Renn: 
Denne sesongen ble alle terminfestede renn gjennomført. 

Utdanning / Kurs: 
Liten interesse for dette i klubbene. AK klarer ikke å få klubbene til å stille med kandidater. 

Økonomi: 
Gjennomføringen av samlinger (krets og region) og nasjonale mesterskap har vært basert på 
egenfinansiering og midler fra krets for å holde kostnader nede.  
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Representasjon: 
Leder og nestleder har delt ut KM medaljer. 

Resultater for sesongen: 
Landsfinalen - Telenorlekene, Hemsedal, jenter og gutter 13-14 år 
 

Navn Klubb SL SSL SG  

Ørjan Haugland IL Skade DNF 22 11  

Matias von 
Haffenbrädl 

Skien Alpin 48 DNQ 65  

Marius Tomasgård 
Bjørgan 

Svarstad IL DNF DNQ 69  

Steffen Berg Svarstad IL DNQ DNQ 125  

Tobias Stenstad IL Skarphedin DNS DNS DNS  

DNF: Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DNQ=Did Not Qualify (2.omg) 

Hovedlandsrennet alpint, Hafjell og Narvik, jenter og gutter 15-16 år 
Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-

COMBI 

Helena Hørte 
Søfteland 

IL Skade DNF DNF 4 5 5 

       

Mathias Sundal 
Haune 

Botne SK DNF 37 22 28 32 

       

       

DNF: Did Not Finish 

NM Junior I 
Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-

COMBI 

       

       

       

X: Deltatt, men mangler resultat  

NM Junior II 
Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-

COMBI 

       

X: Deltatt, men mangler resultat  

NM  
Navn Klubb SL SSL SG 

 
U SUPER-

COMBI 
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X: Deltatt, men mangler resultat  

Veteranmesterskap  
Navn Klubb Klasse SL SSL SG 

Einar Stangeland Skien Alpin G DNF 5 3 

Terje Baksaas Skien Alpin E 3 5 4 

DNF: Did Not Finish 

Norwegian Masters  
Navn Klubb 

Einar Stangeland Skien Alpin 

Terje Baksaas Skien Alpin 

 

Kretsmestre 2013 
SC ble ikke gjennomført 

Klasse SSL SL SUPER-
COMBI 

SG 

Jenter 13-14 Lise Marie Kaasine, 
IL Skarphedin 

Lise Marie Kaasine, 
IL Skarphedin 

  

Gutter 13-14 Ørjan Haugland, IL 
Skade  

Ørjan Haugland, IL 
Skade  

 Ørjan Haugland, 
IL Skade 

Jenter 15-16 Helena Hørte 
Søfteland, IL Skade 

Helena Hørte 
Søfteland, IL Skade 

 Helena Hørte 
Søfteland, IL 
Skade 

Gutter 15-16 Nicklas Bøhmer, 
Skien alpin  
 

Nicklas Bøhmer, 
Skien alpin  
 

 Lars Haukaas, 
Rjukan IL 

K Jr. I  Henriette Borge, 
Skien alpin 

 Henriette Borge, 
Skien alpin 

K Jr. II     

M Jr. I Christoffer Skoe, IL 
Skade 

Atle Stenstad, IL 
Skarphedin 

 Christoffer Skoe, 
IL Skade 

M Jr. II Magnus  
Wendelborg, IL 
Skarphedin  

   

Menn A Einar Stangeland, 
Skian alpin 

Terje Baksaas, 
Skien alpin 

 Terje Baksaas, 
Skien alpin 

Kvinner-UH  Grønvold May  
Brunlanes IL  
 

  

 
 
 
Sondre Bjørgan 
Leder Alpinkomiteen 
9.4.2013  
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Årsberetning hoppkomiteen 2011-2013 

Organisasjon  

Generelt 
Hoppkomiteen har i 2011/2012 og 2012/2013 hatt følgende valgte medlemmer: 

 Leder:   Inge Eriksrød (Siljan IL) 

 Nestleder:  Terje Nalum (Nanset IF) 

 Styremedlem: Kim R Bjørndalen (Heddal IL) 

 
Hoppkomiteen har hatt 2 møter i sesongen 2011/2012 og  2 møter i 2012/2013 i tillegg til at 
vi treffes i bakken og tar saker med en gang der. Vi tar også saker per e-mail og telefon, og 
har dermed hatt et begrenset antall møter. Foruten dette har hoppkomiteen arrangert 
vårmøte og høstmøte for alle klubbene. Møtene har vært avholdt på Skagerak Arena. 
Hoppkomiteen har gjennom hele perioden hatt et godt samarbeid med administrasjonssjef. 
Både den forrige sjefen, Kjell Ebbesberg og den nye, Sven Håkon Kulbeck. 

2011/2012: 
I 2011/2012 sesongen brukte HK tiden på å bli kjent i og med klubbene i kretsen. Vi hadde 
Solan Gundersensvinterleker og Hovedlandsrennet som hovedpunkter. 

2012/2013: 
Hoppkomiteen har denne sesongen satset på rekruttering. Så denne sesongen har kretsrenn 
og terminlisteoppsett i tillegg til Hovedlandsrenn og Solan hatt høy prioritet.  

Arrangement 

Generelt 
HK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet. Søknadsfrist for renn er 1.september. HK 
setter opp terminlisten så ikke renn i kretsen kolliderer med lokale renn eller RC renn. HK 
samarbeider også med Buskerud så ikke våre renn kolliderer med hverandres renn. HK/KK i 
samarbeid med Heddal IL arrangerte RC finale i Tveitan mars 2013. KM i normal og liten 
bakke har blitt arrangert i Botne begge sesonger. Dette fordi Hasselbakken måtte avlyse i 
2011/2012. Det ble også avholdt KM i K90 i Huka sesongen 2011/2012. I 2012/2013 måtte vi 
dessverre avlyse rennet. 
 
Telemark og Vestfold Skidommerlaug har ansvaret for dommer og TD oppsett i kretsen og 
det har fungert utmerket.  

2011/2012: 
Denne sesongen var det terminfestet total 13 renn. Av disse ble 4 renn avlyst på grunn av 
snømangel. I de 9 rennene som gikk i kretsen deltok totalt 116 hoppere i alderen 5 år til ca 
70 år. Av disse var 11 jenter.  Dessverre var det ikke så mange av hopperne som reiste rundt 
i kretsen for å delta på renn, de var stort sett i hjemmebakken. 

2012/2013: 
Denne sesongen var det terminfestet total 16 renn med RC finale i Tveitan. Av disse ble 2 
renn avlyst på grunn av snømangel og liten deltakelse. I de 14 rennene som gikk i kretsen 
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deltok totalt 131 hoppere i alderen 5 år til ca 70 år. Av disse var 13 jenter. Noe som er en fin 
økning i antall utøvere. HK satt opp innsatspremie til alle hopperne som var med i 5 renn 
eller flere i kretsen. Totalt fikk 35 hoppere innsatspremie. Noe HK syntes er en kjempefin 
fremgang. 
 

Informasjon og kommunikasjon 

Generelt 
HK har brukt kretsens hjemmeside og en nettside som heter ”hoppski.no” for å formidle 
informasjon, samt sendt mail direkte til lederne i klubbenes HK . Kretsens administrasjon har 
også sendt informasjon ut til klubbene. Da har vi dessverre opplevd en del tilfeller hvor ikke 
informasjonen når rette vedkommende. Dette skyldes enten at vi har feil mailadresser til 
klubbene eller at klubbledere ikke videreformidler informasjonen 

Rekruttering og breddeidrett 

Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. Det blir arrangert Telenor 
karusellen i flere klubber. HK Bidrar med samlinger og støtte til Hovedrenn. HK har også 
brukt media for å vise frem idretten. Alle utøvere som var med på Hovedlandsrennet og 
Solan Gundersen fikk kretsgenser. Dette for å styrke samholdet i kretsen og vise andre 
kretser at vi finnes. Inkludere alle.  
Vi har en del hoppere som er med i team som FTV Botne hoppteam. Mange utøvere er også 
med på RC for 13 til 16 åringer. 

Samlinger 2011/2012 
HK arrangerte en samling i Hof hallen for alle hoppere i kretsen. I tillegg hadde vi satt opp en 
samling i Høyt og Lavt parken, men den ble dessverre avlyst pga regn. Ellers er det er 
klubbene som gjennomfører samlinger selv. Norges Skiforbund har arrangert storsamling i 
Ø-Vik . Noen klubber arrangerer egne samlinger 

Samlinger 2012/2013 
TVSK/HK og BSK/HK arrangerte samling i Gjerpenkollen første helg i juni. Her stilte 
juniorgruppen til Flying Team Vikersund opp som trenere. Norges Skiforbund arrangerte 
også i år storsamling i Ø-Vik. Klubbene arrangerte også egne samlinger. På høsten 
arrangerte HK samling i Hof hallen med klatrevegg. 
 

Nasjonale renn og toppidrett 

Generelt 
De siste to sesongene har utøvere fra kretsen hevdet seg i nasjonale renn. Det er også 
løpere som har hatt representasjonsoppgaver internasjonalt. Dette skyldes et godt arbeid i 
mange klubber, men også det faktum at vi nå har noen juniorer og seniorer som satser på å 
nå verdenstoppen. Flere av disse har et tilbud gjennom Team i andre kretser og skoler, men 
det er også noen som satser på egenhånd. 
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Resultater nasjonale og internasjonale renn sesongen 2011/2012 
Vi har hatt en utøver som har deltatt i verdenscupen. Dette var Synne Steen Hansen, IF Pors. 
Hun fikk 20.plass som beste resultat. Hun har også deltatt i JR.WM. der kom hun på 22.plass 
i individuelt og på 6.plass i lag. I JR. NM ble hun nr.2 i Midtstuen. 
 
Stian Andre Skinnes, Sande IL ble nr. 29 i NM stor bakke Granåsen. 
 
Marthe Pauline Skinnes, Ivrig IL ble nr. 8 i JR NM. 
Kristian Lian, Ivrig IL ble nr 25 i JR NM. 
Espen Alexander Enerhaugen,  Botne SK ble nr. 35 i JR NM. 
Flere hoppere har også deltatt i Norges cupen.  
 
Finale Hopptreff: 
Finale hopptreff plast 2011: TVSK nr. 8 i laghopp. 
 
Hovedlandsrenn: 
G16: Jarle Eikehaug, IF Ørn nr. 28. 
G16: Anders Knapstad, Ivrig IL nr. 35. 
 
Solan Gundersens Vinterleker: 
Laghopp nr. 17. 
J12: Astrid Louise Baarset, Nanset IF nr 7. 
G12: Alexander Larsen, Botne SK nr. 33. 
G13: Sander Bjørndalen, Heddal IL nr. 6. 
G13: Erik Johannessen, Botne SK nr. 10. 
G13: Haakon Aaltvedt Pettersen, IF Ørn nr. 21. 
G13: Sigurd Ilestad, Botne SK nr. 28. 
G14: Robin Nalum, Nanset IF nr. 15. 
G14: Vegard Flatø, Ivrig IL nr. 32. 
 
Rekrutt Cupen: 
RC Finale plast 2011: Robin Nalum, Nanset IF, nr. 1 i RC C, Jarle Eikhaug, Ørn IF, nr. 5 i RC B. 
RC C sammenlagt vinteren 2012: Joachim Eriksrød, Siljan nr.2. 
RC D sammenlagt vinteren 2012: Sander Bjørndalen, Heddal IL nr. 5. 
I tillegg har TVSK flere gode resultater i RC. 
9 hoppere fra kretsen har vært med på RC. 
 

Kretsmestere sesongen 2011/2012 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2011/2012: 

Klasse 
KM liten bakke Breimyr, 
Botne 

KM Normal bakke 
Breimyr, Botne 

KM stor bakke, Huka, 
Høydalsmo 

G13 
Erik Johannessen, Botne 
SK 

  

G14 Joachim Eriksrød, Siljan IL  Joachim Eriksrød, Siljan IL 

G15  
Vegard Grini Hansen, 
Nanset IF  

Robin Eie, Ivrig IL 
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Klasse 
KM liten bakke Breimyr, 
Botne 

KM Normal bakke 
Breimyr, Botne 

KM stor bakke, Huka, 
Høydalsmo 

G16  Jarle Eikehaug, IF Ørn Jarle Eikehaug, IF Ørn 

JR J  Marthe Skinnes, Ivrig IL Marthe Skinnes, Ivrig IL 

JR M 
Sondre Åmot Sørensen, 
Nanset IF 

Espen Enerhaugen, Botne 
SK 

Espen Enerhaugen, Botne 
SK 

Senior   Stian Andre Skinnes, 
Sande IL 

Veteran  Arvid Lian 
Ivrig IL 

Jan Erik Tellefsen, Pors IL 

 
 

Resultater nasjonale renn sesongen 2012/2013 
Også denne sesongen har Synne Steen Hansen, IF Pors representert Norge i verdenscupen 
og i Nordisk mesterskap. Her ble hun mester i individuell og i lag. Synne kom på 3.plass i JR 
NM og 6. plass i NM normalbakke. 
 
Marthe Pauline Skinnes, Ivrig IL kom på 7.plass i NM normalbakke. 
 
Kristian Lian, Ivrig IL ble nr. 69 i NM normalbakke. 
Kristian Lian, Ivrig IL ble nr. 46 i JR NM. 
Anders Knapstad, Ivrig IL ble nr. 58 i JR NM. 
Jarle Eikehaug, IF Ørn ble nr. 64 i JR NM. 
 
Finale Hopptreff: 
Finale Hopptreff plast 2012: TVSK nr. 3 i laghopp. 
Finale Hopptreff snø 2013: TVSK nr. 6 i laghopp. 
 
 
Hovedlandsrenn: 
G15: Robin Nalum, Nanset IF nr. 13. 
G16: Robin Eie, Ivrig IL nr. 14. 
G16: Vegard Grini Hansen, Nanset IF nr. 19. 
G16: Håkon Leirvåg, Botne SK nr. 20. 
Laghopp: TVSK nr. 6. 
 
Solan Gundersens vinterleker: 
G12: Isak Solberg, Botne SK nr. 21. 
G12: Simen Karlsen, Nanset IF nr. 26. 
G12: Ole Kristian Baarset, Nanset IF nr. 37. 
J13: Astrid Louise Baarset, Nanset IF nr. 6. 
G13: Benjamin Pettersen, Botne SK nr. 30. 
G14: Erik Johannessen, Botne SK nr. 3. 
G14: Sander Bjørndalen, Heddal IL nr. 15. 
G14: Sigurd Ilestad, Botne SK nr. 22. 
Laghopp: TVSK nr. 17. 
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Rekrutt cupen: 
RC B sammenlagt sommeren 2012 ble Joachim Eriksrød, Siljan IL nr 2 og Robin Nalum, 
Nanset IF nr. 3. 
RC C sammenlagt sommeren 2012 ble Sander Bjørndalen, Heddal IL nr. 3. 
RC Finale plast i Gjerpenkollen: Joachim Eriksrød nr. 2 i RC B. 
RC Finale snø i Tveitan: Erik Johannessen, Botne SK nr 2 i RC B. 
RC C sammenlagt vinter 2013 ble Erik Johannessen nr 4, samtidig ble han nr. 8 i RC B. 
Erik Johannessen har også flere seiere i RC C og B i vinter. 
13 hoppere fra kretsen har deltatt i RC. 
 

 

 

Kretsmestere sesongen 2012/2013 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2012/2013: 

Klasse 
KM liten bakke, Breimyr, 
Botne 

KM Normal  
Breimyr, Botne  

KM stor bakke 
avlyst 

G13 Alexander Larsen, Botne SK   

G14 Erik Johannessen, Botne SK   

G15  Robin Nalum, Nanset IF  

G16  Håkon Leirvaag, Botne SK  

JR J  Marthe Skinnes, Ivrig IL  

Senior  
Espen Enerhaugen, Botne 
SK 

 

Veteran 
Harald Skalleberg 
S.T.I.F. 

Arne J Jørgensen, Horten 
SK 
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Årsrapport kombinert sesongen 2011-2012 

Komiteen: 
 Leder - Knut Erling Eikehaug 

 Nestleder - Karel Krog 

 Medlem Unni Aaltvedt Pettersen 
Sesongen 2011-2012 har vært en kjempe sesong for kombinert med meget bra resultater  
Med World cup seier og flere plasseringer blant de ti beste i worldcup. Og seier i Norges cup 
b sammenlagt 
Magnus Krog ble tildelt Årets nykommer på Idrettsgalan og ble tildelt Telemark Idrettskrets 
Ærespris. Vi er ikke så mange men det er tre stykker som satser på idretten sin som har som 
mål å bli best. Og en som ikke får helt bestemt seg om hvor mye han skal satse men han har 
det tydelig gøy når han er med og det skal det være plass for. Når tre stykker i aldrene 13 til 
15 år slutter så merker vi det godt når vi ikke er så mange fra før. Det ble ikke arrangert km i 
k 40 og k 60 da sommeren kom litt for tidlig. 

Renn i kretsen 
Km stor bakke Høydalsmo Breimyrspretten og coc Høydalsmo.  

Resultater 
Magnus Krog Høydalsmo worldcup cup Kuusamo 1 og 6. Lillehammer 9 Ramsau 10 og 2. 
Seefeld team sprint 3 og 9 og 6 plass. Magnus faller i Oberstdorf og brekker kravebenet 
kommer til bakke på slutten av sesongen tar noen poeng i Lahti og kollen. Blir nr 21 
sammenlagt. 
 
Anders Krog har mange fine plasseringer i Norges cup b han har 5 pallplasser en seier to 
andre plasser og to tredjeplasser. Han vinner cupen sammen lagt. NM senior nr 17 NM jr nr 
7 på 5 km og nr 4 på 10 km i eldre junior 
 
Haakon Norseng il Ivrig har ikke vært så mye med han var på KK samlingen på Lillehammer 
og var med på jr NM 7 plass på 10 km og 9 plass på 5 km i eldre junior 
Jarle Eikehaug If ørn Har deltatt på alle RC 1 renn i kombinert og ble nr 5 sammen lagt Han 
fikk en fin 5 plass i hovedlands renne i Harstad. Deltok også på jr NM med to 15 plasser i 
yngre junior 
Haakon Aaltvedt Pettersen If ørn 13 år fikk en fin 13 plass i Solan Gundersen vinterleker.  
 

KM Vinnere storbakke 2012 Huka 
G 14 Robin Aabø Eie il Ivrig 
G 16 Jarle Eikehaug If ørn 
YR.J. Marte Pauline Skinnes il Ivrig 
 
Av Leder Knut Erling Eikehaug 
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Årsrapport kombinert sesongen 2012-2013 

Komiteen: 
 Medlem - Knut Erling Eikehaug 

 Nestleder - Karel Krog 

 Medlem Unni Aaltvedt Pettersen 
Sesongen 2013 har vært en ny bra sesong for kombinert med meget bra resultater  
Med andre plass i World cup og flere plasseringer blant de ti beste i worldcup. Magnus Krog 
deltok på VM i Val Din Fiemme hvor det ble en sølv medalje i staffet og NM GULL 
Rena/Vang. Vi har i år hat tre utøvere i Granåsen ski team Jarle Eikehaug If ørn og Anders og 
Magnus Krog Høydalsmo. De gikk inn til en 7 plass i lag NM. Det ble ikke arrangert km i år 
det er ikke så lett og få arrangører til kombinert men en stor takk til de som gjør det. 

Renn i kretsen 
 Breimyrspretten og coc Høydalsmo.  

Resultater 
Magnus Krog Høydalsmo worldcup cup Lillehammer 9 Kuusamo 2 og 6. Lillehammer 9 
Ramsau 11 og 14. Seefeld 13 og 6 plass. Sochi 8 og 4 Staffet. VM i Val Din Fiemme 10 plass 
liten bakke 18 storbakke og 2 plass staffet for Norge NM GULL 
Anders Krog så ut til og gå mot sin beste sesong hadde en oppkjøring som var veldig bra, 
men blir syk og nesten helle sesongen går stiller i noen renn NC b kollen 2 plass Granåsen 2 
plass NM jr nr 7 på 5 km og Bryter på 10 km i eldre junior  
 Jarle Eikehaug If ørn Går sitt første år på Heimdal får en bruk bar første sesong som junior 
Høyde punktet i sesongen var nok hoppet på 128,5m på Lillehammer og blir nr 3 totalt. 
Resultater NC B Lillehammer 4 og 3 plass Rena 6 og 6 plass kollen 5 og 8 plass Rena 6 og 5 
plass Granåsen 7 plass NM jr nr 8 på 10 km nr 14 på 5 km. Blir nr 5 sammenlagt NC B 
Haakon Norseng il Ivrig har vært i militære denne sesongen. 
Haakon Aaltvedt Pettersen If ørn har dessverre lagt opp 
 
Av Leder Knut Erling Eikehaug 
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Årsberetning langrennskomiteen 2011-2013 

Organisasjon  

Generelt 
Langrennskomiteen har i 2011/2012 og 2012/2013 hatt følgende valgte medlemmer: 

 Leder:   Tore Ulleland (IF Ørn) 

 Nestleder:  Hege Melby (Svarstad IL) 

Langrennskomiteen har hatt utstrakt kontakt per e-mail og har dermed hatt et begrenset 
antall møter. Foruten å treffes på renn og samlinger gjennom sesongen har primærkontakt 
vært elektronisk. Det har vært avholdt 3 møter i 2011/2012 sesongen og 5 møter i 
2012/2013 sesongen. Foruten dette har langrennskomiteen arrangert vårmøte og høstmøte 
for alle klubbene. Møtene har vært avholdt på Notodden, i Svarstad og i Skien. 
Langrennskomiteen har gjennom hele perioden hatt et godt og utstrakt samarbeid med 
administrasjonssjef. Etter sikfte av administrasjonssjef sommeren 2012 har LK gått opp 
arbeidsfordeling på nytt. Noen nye arbeidsoppgaver vil derfor bli tillagt LK til neste sesong. 

2011/2012: 
Langrennskomiteen hadde denne sesongen ett medlem utover de valgte medlemmene: 

 Medlem:  Per Kristian Hegg (Botne SK) 

Siden vi var få medlemmer valgte LK å prioritere noen viktige aktiviteter. Av disse er 
kretssamlinger, nasjonale renn og kretscup de viktigste. 

2012/2013: 
Langrennskomiteen ble foran denne sesongen kraftig styrket og følgende medlemmer har 
bidratt på hvert sitt ansvars område: 

 Medlem:  Per Kristian Hegg (Botne SK) 

 Medlem: Osmund Jensen (IL Runar) 

 Medlem:  Erik Christoffersen (IL Runar) 

 Medlem:  Tord Bakke Arvesen (IL Hauken) 

Langrennskomiteen har lagt ned innsats på flere områder: Også denne sesongen har 
nasjonale renn, samlinger, terminliste og kretscup (Nordea TV-Cup) hatt høy prioritet. Det 
har i tillegg blitt jobbet med sponsoravtaler, toppidrettssatsing og planer for kommende 
sesonger. 

Arrangement 

Generelt 
LK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet. Søknadsfrist for langrenn/turrenn har 
vært i slutten av juni og langrennskomiteen har hatt sitt første terminlistemøte rett i 
etterkant av dette. Første utkast til terminliste har blitt distribuert til lagene i begynnelsen 
av september og endelig liste har vært klar til 1. oktober. For 2012/2013 sesongen var det 
dessverre noen arrangører som ikke fikk lagt inn renna riktig i Sportsadmin innenfor fristen 
til forbundet. Disse kom dermed ikke med i den trykte terminlista. Det er også stor rift om å 
få arrangere KM og cup-renn, noe som er positivt. Søkere til KM kan derfor ikke forvente å 
få dette hvert år. Dialogen med lagene og terminlistearbeidet har fungert greit denne 
perioden. 
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Det må nevnes at det har vært en økende utfordring å få TD’er til å stille opp på renn. Det 
ble tidlig i sesongen 2012/2013 iverksatt rydding i lister over aktive TD’er. Vi håper dette 
sammen med at klubbene må være flinkere til å få kurset aktuelle medlemmer fører til en 
bedring foran kommende sesong.  

2011/2012: 
Denne sesongen var det terminfestet total 34 renn. Av disse ble 6 renn avlyst enten på 
grunn av snømangel eller andre arrangementsmessige utfordringer. Det kan nevnes at cup-
avslutningen som skulle vært en del av Tour de Ski Åmdal ble flyttet til Høydalsmo på grunn 
av forholdene rundt alpinanlegget på Halbjønnsekken. Totalt var det 5588 påmeldte 
deltagere til de 28 renna som ble avviklet, 1735 jenter/kvinner og 3853 gutter/menn. 
 
Kretsmesterskapene for sesongen 2011/2012 ble avviklet som følger: 

Dato Renn Arrangør Sted 
8-12 år 13-16 år Jr og Sr 

J G J G K M 

14.1 KM Sprint (K) IL Runar Borgen 43 124 43 109 11 35 

15.1 
KM Stafett 
(KKF) 

IL Hei Borgen 85 182 39 116 12 75 

11.2 
KM Lang, MS 
(K) 

Stokke IL Stokke 77 140 42 110 14 47 

12.2 KM (F) Larvik Ski Sky 66 116 39 105 14 38 

 
Det har vært terminfestet 13 turrenn denne sesongen. De fleste renna har blitt avviklet som 
planlagt, med et par avlysninger på tampen av sesongen på grunn av snømangel. 
Deltagerantallet i turrenn er noe usikkert, da det er både tur, trim og familieklasser i mange 
renn. Det har vært et sted mellom 2000 og 3000 deltagere i de 11 renna som har blitt 
avvilklet. 

2012/2013: 
Denne sesongen var det terminfestet total 29 renn. Alle renna har blitt avholdt, men det har 
vært noen utsettelser på grunn av kulde. Snøforholdene har vært svært gode i begge fylkene 
gjennom hele vinteren, så det er kun få renn som har blitt flyttet. Totalt var det 5441 
påmeldte deltagere, 1776 jenter/kvinner og 3665 gutter/menn. 
 
Kretsmesterskapene for sesongen 2012/2013 ble avviklet som følger: 

Dato Renn Arrangør Sted 
8-12 år 13-16 år Jr og Sr 

J G J G K M 

14.1 KM (K) Botne SK Botnestua 65 133 51 121 16 51 

15.1 KM Sprint (K) Skoppum IL Borgen 59 98 48 117 14 47 

11.2 
KM Lang, MS 
(F) 

Heddal IL Grønkjær 50 91 47 93 12 43 

12.2 
KM Stafett 
(KFF) 

IF Ørn Jarseng 89 88 42 60 9 57 

 
Det har vært terminfestet 14 turrenn denne sesongen. Alle renna har blitt avviklet som 
planlagt. Deltagerantallet i turrenn er noe usikkert, da det er både tur, trim og familieklasser 
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i mange renn. Det har vært anslagsvis 2500 til 3500 deltagere i de 14 renna som har blitt 
avvilklet. 

Informasjon og kommunikasjon 

Generelt 
LK bruker både kretsens hjemmeside og klubbenes hjemmesider for å formidle informasjon. 
All informasjonsformidling går i utgangspunktet ut via kretsens administrasjon. Vi har 
opplevd en del tilfeller hvor ikke informasjonen når rette vedkommende. Dette skyldes 
enten at vi har feil mailadresser til klubbene eller at klubbledere ikke videreformidler 
informasjonen. I forbindelse med nasjonale renn har lagledere hatt kommunikasjon direkte 
med løpere og ledere og dette fungerer greit. Sosiale medier ble brukt i forbindelse med 
Hovedlandsrennet 2013 og dette er noe vi bør bygge videre på. 

Rekruttering og breddeidrett 

Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. LK har oppfordret lagene til 
å ha et variert konkurransetilbud og vi ser at stadig flere prøver seg på nye former for renn. 
Dette gjelder eksempelvis sprintstafetter, duathlon, fellesstarter og langrennscross. Men det 
er plass for enda flere slike konkurranser, gjerne i form av lokale cuper eller karuseller. LK 
ønsker også at arrangører av lokale renn som favner mer enn en klubb melder disse inn til 
terminlista. Da får vi i større grad synliggjort aktiviteten vår, noe som er viktig ved fordeling 
av økonomiske rammer. 
 
Mange arrangører er nå flinke til å inkludere FH klasser i sine renn. Det finnes noen FH-
utøvere, både stående og sittende. Det er bra at disse har et renntilbud lokalt gjennom 
sesongen. 

Samlinger 2011/2012 
LK og skikretsen bidrar økonomisk til gjennomføring av samlinger, men det er klubbene som 
gjennomfører selve samlingene. Deltakelsene på kretssamlingene er noen varierende, 
avhengig av hvor og når samlingene arrangeres. 
 
Oversikt over samlingsdøgn høsten 2011 finnes i tabellen under: 

Dato Arrangør Sted 
11-12 

år 
13-16 

år 
Junior Totalt 

20.8 Stathelle Ski Langesund - 94 28 121 

21.8 Stathelle Ski Langesund - 94 28 122 

24.9 Skarphedin / HIT Bø - 44 20 64 

25.9 Skarphedin / HIT Bø - 44 20 64 

15.10 IL Runar / Stokke IL Stokke - 43 7 51 

16.10 IL Runar / Stokke IL Stokke - 43 7 51 

3.12 Svarstad IL Borgen - 40 5 46 

4.12 Svarstad IL Borgen - 40 5 46 

Totalt 0 442 120 562 
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Samlinger 2012/2013 
Samlingsopplegget for høsten 2012 ble gjennomført etter samme mal som året før. Det ble 
gjort forsøk med en egen samling for juniorer i Svarstad, men med liten suksess da denne 
samlinga ble avlyst på grunn av liten påmelding. Dette medførte også at samlingen til 
Stathelle ski ble flyttet en helg og muligens noen redusert deltakelse på grunn av kollisjon 
med andre arrangementer. 
 
Oversikt over samlingsdøgn høsten 2012 finnes i tabellen under: 

Dato Arrangør Sted 
11-12 

år 
13-16 

år 
Junior Totalt 

17.8 Svarstad IL Svarstad Avlyst 

25.8 Stathelle Ski Langesund - 75 15 90 

26.8 Stathelle Ski Langesund - 75 15 90 

22.9 Skarphedin / HIT Bø - 37 7 44 

20.12 Oseberg Skilag Tønsberg 50 - - - 

20.10 IL Runar / Stokke IL Stokke - 55 1 56 

21.10 Oseberg Skilag Tønsberg 50 - - - 

21.10 IL Runar / Stokke IL Stokke - 55 1 56 

30.11 Svarstad IL Borgen - 50 1 51 

1.12 Svarstad IL Borgen - 50 1 51 

2.12 Svarstad IL Borgen - 50 1 51 

Totalt 100 447 42 589 

Nasjonale renn og toppidrett 

Generelt 
De siste to sesongene har utøvere fra kretsen i økende grad hevdet seg i nasjonale renn. Det 
er også løpere som har hatt representasjonsoppgaver internasjonalt. Dette skyldes et godt 
arbeid med juniorsatsing hos mange klubber, men også det faktum at vi nå har noen 
seniorer som satser på å nå verdenstoppen. Flere av disse har et tilbud gjennom 
kommersielle team, men det er også noen som satser på egenhånd. Antallet hardt satsende 
seniorer har økt de to siste sesongene, så her har neste sesongers LK noe å ta tak i. 
 
Noen av verdens beste turløpere har også tilhørighet i skikretsen. Mange av disse 
turløperne er organisert gjennom egne team og klubber. Selv om de primært deltar i 
internasjonale konkurranser, får vi av og til gleden av å se de på lokale konkurranser. 

Resultater nasjonale renn sesongen 2011/2012 
3 løpere fra skikretsen ble tatt ut til deltakelse i verdenscuprenn. Dette var Ånund Lid 
Byggland (Høydalsmo IL) og Simen Lanes (Oseberg Skilag) i sprint og Anders Aukland 
(Oseberg Skilag) i 50km. Ingen av disse tok poeng. I Skandinavisk cup var sterkeste 
plassering Ånund Lid Bygglands 3. plass i sprint. Det var alt i alt 4 løpere som tok poeng i 
norgescup senior i løpet av sesongen. 
 
Blant juniorene var Aksel Rosenvinges (Oseberg Skilag) gullmedalje under NM på 10km 
klassisk, M18 i Holmenkollen årets sterkeste prestasjon blant guttene. Aksel hadde i tillegg 
en seier i norgescupen (Sprint, Lygna), samt flere andre sterke prestasjoner. Inger Bonden 
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(Sande SK) tok sølv (5km Fristil) og bronse (7.5km Klassisk), K17 under NM i Holmenkollen og 
sto dermed for de beste prestasjonene blant jentene. Inger hadde også flere pallplasser i 
andre norgescuprenn gjennom sesongen. 
 
Blant turrennløperne framsto Anders Aukland (Oseberg Skilag) som den sterkeste løperen 
gjennom sesongen med sin sammenlagtseier i Swix Ski Classics. Han seiret blant annet i 
Birkebeinerrennet og Årefjällsloppet. Jørgen Aukland (Oseberg Skilag) vant Marcialonga som 
også er en del av Swix Ski Classics. For øvrig er det mange andre sterke turennløpere i vår 
krets, hvorav flere som kan vise til seire i nasjonale turrenn. For øvrige resultater vises til 
egen oversikt over plassering i internasjonale og nasjonale renn. 

Kretsmestere sesongen 2011/2012 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2011/2012: 

Klasse 
KM Sprint (F) 
Runar IL, Borgen 

KM Normal (F) 
Larvik Ski, Larvik 

KM Lang (Fellesstart) (K) 
Stokke IL, Stokke 

J13 
Pia Wold, 
IL Hauken 

Guro Nalum Duvholt, 
Nanset IF 

Elena Bekken, 
Stokke IL 

G13 
Brage Bøe, 
Larvik Ski 

Simen Halle Haugen,  
IL Runar 

Simen Halle Haugen,  
IL Runar 

J14 
Elise Gravningen, 
Sande SK 

Emilie Gleditsch, 
IL Runar 

Eline Vataker Seberg, 
IL Runar 

G14 
Vebjørn Hegdal, 
Larvik Ski 

Vebjørn Hegdal 
Larvik Ski 

Kristian Glasius Hegg, 
Botne SK 

J15 
Emily Meyer, 
IL Runar 

Marianne Hermansen,  
IL Rein 

Emily Meyer, 
IL Runar 

G15 
Ulrik Måbø, 
Stathelle og Omegn IL 

Vetle Schie Bjerva, 
IL Skade 

Eirik Abrahamsen, 
Stokke IL 

J16 
Rikke Bjørbæk, 
Mælum IL 

Marte Gleditsch,  
IL Runar 

Rikke Bjørbæk, 
Mælum IL 

G16 
Torgeir Lid Byggland, 
Høydalsmo IL 

Even Nordbø, 
Fyresdal IL 

Magnus Abrahamsen, 
Stokke IL 

K17 
Kristine Ringsjø Tufte 
Stathelle og Omegn IL 

Inger Bonden, 
Sande SK 

Inger Bonden, 
Sande SK 

M17 
Aksel Rosenvinge 
Oseberg Skilag 

Sivert Halfdan Bergan, 
Larvik Ski 

Aksel Rosenvinge, 
Oseberg Skilag 

K18 
Sigrid Lid Byggland, 
Høydalsmo IL 

Sigrid Lid Byggland, 
Høydalsmo IL 

Marte Jensen, 
IL Runar 

M18 
Henrik Andersen, 
Stokke IL 

Kristian Dahl, 
Botne SK 

Gunnar Johannessen, 
IF Ørn 

K19-20 
Pia Sofie Måbø, 
Stathelle og Omegn IL 

Karoline Kvande, 
Stokke IL 

Pia Sofie Måbø, 
Stathelle og Omegn IL 

M19-20 
Sindre Høgset, 
Vinje IL 

Sindre Høgset, 
Vinje IL 

Petter Rinde Øverland, 
Sannidal IL 

K Senior 
Turid Unhjem, 
Høydalsmo IL 

Victoria Norseng, 
IL Runar 

Inger S. Liset, 
IL Ivrig 

M Senior 
Lars Elverum 
Stokke IL 

Per Kristian Saastad 
Larvik Ski 

Simen Lanes, 
Oseberg Skilag 
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Klasse 
KM Sprint (F) 
Runar IL, Borgen 

KM Normal (F) 
Larvik Ski, Larvik 

KM Lang (Fellesstart) (K) 
Stokke IL, Stokke 

G13-16 
FH Sitt 

- 
Åsmund Tørring, 
Stridsklev IL 

- 

G13-16 
FH Stå 

- 
Magnus Rød, 
Stokke IL 

Magnus Rød, 
Stokke IL 

 
Tabellen under angir hvem som ble kretsmestere i stafett sesongen 2011/2012: 

Klasse Klubb Etapper (K, K, F) 

J13-16 IL Runar Eline Vataker Seberg, Emily Meyer, Marte Gleditsch 

G13-16 IL Runar Pål Jenssen, Eirik Bergene Aabrekk, Stian Christoffersen 

K Junior 
Stathelle og Omegn 
IL 

Larisa Kristiansen, Amalie Næss Amundsen, Pia Sofie 
Måbø 

M Junior Oseberg Skilag Øivind Øilo Marcussen, Eirik Mysen, Aksel Rosenvinge 

K Senior Stokke IL 
Ingerid Fredriksen, Elin Fredheim Gravningen, Marte 
Skaug 

M Senior Stokke IL Sindre Stokke, Jon Arne Opstad, Håvard Storvik 

 

Resultater nasjonale renn sesongen 2012/2013 
Også denne sesongen har Ånund Lid Byggland (Høydalsmo IL) representert Norge i 
verdenscupen og i sprintrennet i Davos kvalifiserte Ånund seg til kvartfinaler hvor han til 
slutt endte på 25. plass. Aksel Rosenvinge (Oseberg Skilag) ble tatt ut for å representere 
Norge i Ungdoms OL og vant der sprintkonkurransen. I Skandinavisk cup har 3 av våre 
seniorer tatt poeng og Norgescupen for senior har hele 10 forskjellige løpere tatt poeng. 
Ånund Lid Byggland tok en sterk sølvmedalje i sprint under NM på Vang og det må også 
nevnes at Anders Aukland (Oseberg Skilag) vant norgescuprennet på Sjusjøen i begynnelsen 
av sesongen. Totalt sett er dette den sterkeste sesongen blant kretsens seniorløpere på 
flere år.  
 
Også juniorene har vist til mange sterke prestasjoner denne sesongen. Inger Bonden (Sande 
SK), K18 ble dobbelt norgesmester under NM på Birkbeineren stadion. På tampen av 
sesongen ble Torgeir Lid Byggland (Høydalsmo IL) norgesmester i Sprint under NM del 2 på 
Budor. I tillegg tok Stian Christoffersen (IL Runar), M17 to bronsemedaljer under NM på 
Birkebeineren. For øvrig hadde kretsen 17 forskjellige løpere inne blant de 30 beste i løpet 
av de to dagene med individuelle løp under junior NM og på stafetten var guttene med i 
teten helt til målstreken. 
 
Også denne sesongen tok Anders Aukland (Oseberg Skilag) sammenlagtseier i Swix Ski 
Classics. Han seiret for andre året på rad i Birkebeinerrennet. Anders vant også Jizerská 
Padesátka og Årefjällsloppet. Jørgen Aukland (Oseberg Skilag) vant Marcialonga og 
Vasaloppet og brødrene Aukland må vel karakteriseres som verdens beste turløpere i 
sesongen 2012/2013. For øvrige resultater vises til egen oversikt over plassering i 
internasjonale og nasjonale renn. 
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Kretsmestere sesongen 2012/2013 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2012/2013: 

Klasse 
KM Sprint (K) 
Skoppum IL, Borgen 

KM Normal (K) 
Botne SK, Botnestua 

KM Lang (Fellesstart) (F) 
Heddal IL, Grønkjær 

J13 
Karoline Hast Riise, 
Skoppum IL 

Solveig Rief Armo, 
Skoppum IL 

Solveig Rief Armo, 
Skoppum IL 

G13 
Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

J14 
Elena Bekken, 
Stokke IL 

Stine Bjørbæk, 
Mælum IL 

Elena Bekken, 
Stokke IL 

G14 
Vegard Brenna, 
Heddal IL 

Brage Bøe, 
Larvik Ski 

Vegard Brenna, 
Heddal IL 

J15 
Elise Gravningen, 
Sande SK 

Eline Vataker Seberg, 
IL Runar 

Eline Vataker Seberg, 
IL Runar 

G15 
Vebjørn Hegdal 
Larvik Ski 

Vebjørn Hegdal 
Larvik Ski 

Vebjørn Hegdal 
Larvik Ski 

J16 
Emily Meyer, 
IL Runar 

Emily Meyer, 
IL Runar 

Marianne Hermansen, 
IL Rein 

G16 
Eirik Abrahamsen, 
Stokke IL 

Eirik Abrahamsen, 
Stokke IL 

Ulrik Måbø, 
Stathelle og Omegn IL 

K17 
Marte Gleditsch,  
IL Runar 

Marte Gleditsch,  
IL Runar 

Rikke Bjørbæk, 
Mælum IL 

M17 
Benjamin MK Schøn, 
Oseberg Skilag 

Krister Saastad, 
Larvik Ski 

Stian Christoffersen, 
IL Runar 

K18 
Kristine Ringsjø Tufte 
Stathelle og Omegn IL 

Kristine Ringsjø Tufte 
Stathelle og Omegn IL 

Inger Bonden, 
Sande SK 

M18 
Henrik Teien, 
Sande SK 

Aksel Rosenvinge, 
Oseberg Skilag 

Aksel Rosenvinge, 
Oseberg Skilag 

K19-20 
Pia Sofie Måbø, 
Stathelle og Omegn IL 

Marte Jensen, 
IL Runar 

Pia Sofie Måbø, 
Stathelle og Omegn IL 

M19-20 
Didrik Fjeld, 
Oseberg Skilag 

Mikael Gunnulfsen, 
IF Ørn 

Eivind Romberg Kvaale, 
Høydalsmo IL 

K Senior - 
Liv Kristin O. Berrefjord, 
Svarstad IL 

- 

M Senior 
Kristian Santiago 
Ankersen 
Oseberg Skilag 

Mats Håkon Breda, 
Sande SK 

Per Kristian Saastad 
Larvik Ski 

M Junior 
FH Sitt 

- 
Åsmund Tørring, 
Stridsklev IL 

- 

G13-16 
FH Stå 

- 
Magnus Rød, 
Stokke IL 

- 

 
Tabellen under angir hvem som ble kretsmestere i stafett sesongen 2012/2013: 

Klasse Klubb Etapper (K, K, F) 

J13-16 IL Runar Eline Vataker Seberg, Stine Nicolaysen, Emilie Gleditsch 

G13-16 Stokke IL Eirik Abrahamsen, Remi Kleppan, Fredrik Johnsrud 
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K Junior 
Stathelle og Omegn 
IL 

Kristine R. Tufte, Amalie Næss Amundsen, Pia Sofie 
Måbø 

M Junior IF Ørn 
Gunnar Johannessen, Mikael Gunnulfsen, Lars 
Johannessen 

K Senior Stokke IL 
Elin Fredheim Gravningen, Ingerid Fredriksen, Marte 
Skaug 

M Senior Sande SK Henrik Teien, Hans Kristian Bonden, Martin Galleberg 
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Årsberetning Telemark komiteen sesongen 2011-
2013. 
 

TK-styret har bestått av: 
Leder:  Trond Gunleiksrud, Botne Skiklubb.  Vestfold. 
Nestleder:  Magnhild Ek Brynildsen, Morgedal IL. Telemark 
Styremedlem: Arnstein Sunde, Skarphedin IL.  Telemark 
 

Bredde og rekruttering: 
Skarphedin IL, Morgedal IL, Dyre Vaa IL og Fjellguten IL Skilag har hatt samarbeid om 
rekruttering.  En felles søknad for 2011-12 sesongen til bredde- og arrangementsprosjektet 
Telemarknedslaget i regi av NSF-Telemark,  gav 50 000 kr til felles prosjekt med samlinger og 
renn.   
Også for sesongen 2012-13 ble det søk og innvilget midler. 
 
To vellykkede sesonger, med samlinger ved Gaustablikk.  Mange barn og voksne deltok på 
samtlige samlinger. 
 
Klubbene i kretsen har arrangert telemarksrenn begge sesonger.  Både parallell, telecross, 
sprint og fjelltelemark.  Her er det Skarphedin IL, Morgedal IL med Morgedalsleikane og 
Fjellguten som har vært de aktive arrangører. 
 

Elite / Internasjonalt: 
Ingen aktive på høyere nivå i kretsen, men TVSK har kanskje en av verdens beste arrangører, 
i Fjellguten Skilag, fra Tinn.  
  
I februar/mars 2013 var de igjen arrangør av Verdens cup i telemark kjøring.  Denne gang for 
niende gang på rad og tiende gang totalt.  Nytt av året var parallell-renn med nasjonalcup.  
Og spesielt gledelig er det at det var Norge som vant den aller første internasjonale 
konkurransen i denne konkurranseformen. Denne grenen er også ny i FIS sin rennkalender.   
 
I løpet av denne tingperioden har NSF byttet delegat for Telemark i FIS.  Kjell Gunnar Dahle, 
fra Fjellguten Skilag, er medlem i FIS Telemark Committee. 
 
 
 
For TVSK TK     Trond Gunleiksrud  
 -leder- 
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Rapport for anleggsutvalget i Telemark og Vestfold 
skikrets 2011 – 2013. 
 
TVSK anleggsutvalg har i denne perioden bestått av  

 Arne Arnesen, leder 

 Tom Horntvedt 

 Torbjørn Småkasin   
 
Medlemmene har deltatt på de anleggsseminarer  som, har vært holdt av skiforbundet, elles 
har møtevirksomheten vært laber. I tillegg deltok undertegnede på anleggsseminaret som 
ble holdt av idrettskretsen i Langesund . 
Det har vært noen anleggsbefaringer med tanke på rehabilitering, lysanlegg og snø 
produksjonsanlegg. 
 
Vi fikk på plass anleggsplan for skikretsen for perioden 2009 – 2013 som nå er gjeldene, men 
som må revideres nå i 2013 for 4 nye år. 
Målsettingen for handlingsplanen var å gjøre den etter en mal som er oversiktlig og lik for 
alle skikretsene. Den skal være et arbeidsdokumentet for en 4 –års periode. 
Nåværende ble godkjent på skitinget i 2009. 
Momenter som kommer opp i tingperioden kan legges inn som tillegg og godkjenning på 
tinget i perioden 
 
Vårt mål er  å ha anlegg som tilfredsstiller de krav som stilles både nasjonalt  
og internasjonalt. Vi må rehabilitere og oppgradere anleggene slik at de   
følger med utviklingen. Det bør nevnes at Tveitan anlegget i Heddal har blitt oppgradert 
med kjøleanlegg i tilløpet de siste 2 år med en kostnad på 1 mill. gitt av en rik anonym onkel. 
Arbeidet er gjort på dugnad. 
 
Etter nok en god snøvinter er skiinteressen økende. Dette bør naturlig  slå ut på 
anleggsaktiviteten. Målsettingen er å få renovert lysløypene rundt i lagene slik at de 
appellere til å få flere ut på ski. Målet er at folk skal trives i løypene. 
Flere skileikanlegg tilknyttet skolene er også ønskelig.  Vi håper på stor aktivitet rundt i laga 
for å legge forholda til rette for god  anleggsdekning. .Vi må også legge mer tilrette for snø 
produksjonsanlegg i de lavereliggende deler av kretsen for å få normal sesonglengde, selv 
om den siste vinteren har vært god.  
 
Det gledelige er  at det påskeaften ble kunngjort fra Skiforbundet at løype-
prepareringsutstyr nå blir tilskudd berettiget  av spillemidler på samme vilkår som 
lysløypeanlegg. Det kommer sikkert mer informasjon i nær framtid. 
 
For anleggsutvalget 
Arne Arnesen 
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Årsrapport for utdanningsutvalget 2011-2013 
  

Vi har organisert det slik at jeg gjennom kretskontoret har sendt ut forspørsel til alle 
klubbene om de er interresert i kurs. De må selv melde sinn interresse. Så organiserer jeg 
når, hvor og info til deltakerne på klubbsiden og avtaler ut fra dette med Per. Han kjører 
kursene og har stort sett kontkat med dem fra kursstart og ut. Han ordner alt med oppgjør 
og fakturering selv til kretsen. Vi har ikke hatt noen møter i denne så kalte 
utdanningskomiteen. per var en gang leder, men det har nok vært lite respons fra de andre 
grenene og da har vi bare konsentrert oss om å legge til rett for langrenn de siste 2 årene. 
  

Hvis du vil så kan jeg legge dette inn i en ordentlig oppsett for årsberetning i word??? 

  

2011: 

Trener II kurs: 
Grenland                            7 deltakere 
Runar                                   8 deltakere 
 

Trener I kurs: 
Grenland                            14 deltakere 
Runar                                    4 deltakere 
 

TD Kurs; 
Skien                                    6 deltakere 
 

2012: 

Trener I 
Heddal                                     8 deltakere 
Rjukan                                      7 deltakere 
Runar                                     11 deltakere 
Stokke                                   14 deltakere 
Tils.         4 kurs og  40 deltakere 

Trener II 
Skoppum            9 deltakere 
Tils.: 1 kurs  og 9 deltakere 
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2013  

Trener I 
Runar                                   14 deltakere 
Siljan / Stridsklev               8 deltakere 
Skoppum                               4 deltakere 
Bamble                                14 deltakere 
Tils.:  4 kurs  og 40 deltakere                
 
I tillegg har vi gjennomført  et TD Kurs med 6 deltakere denne sesongen (2012-2013). 
Jeg gjennomførte også et Trener I kurs på Toten med 23 deltakere, men dette er enn annen 
krets. 
 
Per og Anita 
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Årsrapport Telemark og Vestfold skidommerlaug 
2011-2012 
 

Styrets sammensetning 
 
Leder                             Helge Kjærmann 
Nestleder/sekretær   Jan Erik Wighus 
Kasserer                       Kai Sandbekk 
Styremedlemmer       Gunleik Haugom og Jan Kåre Abrahamsen 
 
Revisorer                 Torbjørn Solheim og Inge Eriksrød 
Valgkomité              Bjørn Hamsdokka Torbjørn Paulsen og Roar                    
                                  Gustavsen 
 

Styremøter    
 
I tillegg til årsmøte og høstmøte har det vært to styremøter og mye kontakt pr. telefon og 
mail. 
 

Utdanning 
 
Siste sesong har vi utdannet tre nye kretsdommere de har bestått både den praktiske og 
teoretiske delen med glans. 
Dette er Jørgen G.Nordskog Knut Gamkinn og Hallstein Baarset 
Gunleik Haugom er fremdeles regionskontakt for Buskerud Telemark og Vestfold og har 
ansvaret for utdanning og oppdaterings prøver. 
 

Oppdrag 
 
Selv om vinteren ble noe amputert fra naturens side har våre dommere vært meget aktive. 
 

Jarle Solbu: 
 COC for damer på Notodden 9 og10 Desember- Fis Cup herrer på Notodden 9 og 10 
Desember – KM Huka 29 Desember – World cup herrer i Willingen 10 til 12 Februar – World 
Cup kombinert i Holmenkollen 10 Mars 
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Inge Eriksrød: 
COC Granåsen 9/11-11 
COCL Granåsen 9/11-11 
CN Drammen 23-24/9 11 
Ungdoms OL i Seefeld 11-21 januar 12 
WC kombinert Val Di Fiemme 3-5 Februar 12 
WC hopp Val Di Fiemme 3-5 Februar 12 
Km Botne 27/2 12 

Torbjørn Solheim: 
NC Marikollen – NM damer Marikollen – RC Rollag og Veggli – måldommer WC 
Holmenkollen 
Roar Gustavsen: 
RC Botne – RC Rollag og Veggli – Solan Gundersen 

Bjørn Hamsdokka: 
RC Rollag og Veggli – NM kombinert i Midtstua – TD i Veteran NM i Hasselbakken. 

Helge Kjærmann: 
Sommercup Gjerpenkollen – NM damer Midtstua – NC Midtstua (Åpningsrenn) – To RC renn 
i Botne – To renn under Veteran NM i Hasselbakken – KM i Botne – tre WC renn i 
Holmenkollen som måldommer. 

Hallgeir Seime: 
Måldommer i WC Vikersund og Holmenkollen. 

Jan Erik Wighus: 
KM stor bakke i Høydalsmo  

Kai Sandbekk 
NM normalbakke og NM lag på Voss 

Jan Kåre Abrahamsen 
NM veteran Skotfoss 

Jørgen Nordskog 
NM veteran Skotfoss 

Kjell Strøm 
Målesjef NM veteran og måler i WC Holmenkollen 

Torbjørn Paulsen 
NM damer NM kombinert og et NC renn i Midtstua måler i VM Vikersund og WC 
Holmenkollen 

Leif Rønningen 
Målersjef i Rollag og Veggli 

Bjørn Østland 
NM damer og NC i Midtstua samt NM veteran Skotfoss 
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Svein Haukedal  
NM veteran og måldommer VM Vikersund og WC Homenkollen 

Kjetil Flatland 
NM veteran Skotfoss 

Gunleik Haugom 
KM stor bakke i Huka NM kombinert Måldommersjef i tre renn i WC Lillehammer og måler 
VM Vikersund 
 
Som dere ser har det vært et aktivt år for medlemmene våre tross den noe amputerte 
vinteren. 
Nevner også at Bjørn Østland dessverre har trekt seg som aktiv av helsemessige årsaker. 
Det gledelige er at vi har fått tre nye Kretsdommere og at Hallgeir Seime har meldt seg aktiv 
igjen. 
Ellers har det vært et år med mye terminlisterot fra forbundets side det har igjen resultert i 
forandringer på kretslisten noe som gjør det hele mer uforutsigbart. 
Det har dessverre også forekommet tilfeller av manglende oppgjør på reiseutgifter, men vi 
satser på at alt dette bedrer seg til neste sesong. 
 
Jan Erik Wighus 
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Årsrapport Telemark og Vestfold skidommerlaug 
2012-2013 
 

Styrets sammensetning 
Leder                              Helge Kjærmann 
Nestleder/sekretær     Jan Erik Wighus 
Kasserer                         Kai Sandbekk 
Styremedlemmer         Gunleik Haugom og Jan Kåre Abrahamsen 
Revisorer                       Torbjørn Solheim og Inge Eriksrød 
Valgkomité                    Bjørn Hamsdokka Torbjørn Paulsen og Roar Gustavsen  
 

Styremøter 
Vi har hatt 3 styremøter i tillegg til høst og årsmøte. 
 

Utdanning 
Heljar Fjale har tatt forbundsgraden og Roar Gustavsen har tatt TD utdanning med beståtte 
eksamener. 

 

Oppdrag 

Roar Gustavsen 
SD NM veteraner i Sandrip og Solan Gundersen 8-9-10/3, RC Gjerpenkollen, RC Botne, RC 
Heddal og TD aspirant RC i Midtstua. 

Helge Kasland 
NC hopp og kombinert i Holmenkollen og RC finale i Heddal 2 dager 
Hallstein Baarset   
RC i Botne 20/2 

Kai Sandbekk 
Td i Botne 19/1, Dommer i RC Botne 20/1 i tillegg NC i Holmenkollen 10/2 som dommer 

Gunleik Haugom 
RC plast i Sandrip, RC plast i Midtstua, RC finale i Heddal 2 dager, målesjef i COC Vikersund 
og måler i skiflyging Vikersund. 

Bjørn Hamsdokka 
Veteran NM Sandrip og måldommer i Holmenkollen 

Jarle Solbu 
NM stor bakke på Rena 18/11 2012, WC Sochi menn og kvinner 7-9/12 2012 dette var prøve 
OL. Vil også nevne at Jarle ble kåret til Norges beste FIS dommer denne sesongen av FIS 
evalueringsgruppe vi slutter oss til gratulantene. Han dømte også skiflyging i Harrachov 1-
3/2 2013 
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Inge Eriksrød 
Sommer GP Wisla i Polen, WC Lillehammer, WC Sapporo i Japan og et continentalrenn i 
Drammen 

Gunnar Vestøl 
SD NC Holmenkollen 

Torbjørn Paulsen 
Måldommer WC i Holmenkollen, RC på plast i Midtstua, Gjerpenkollen og Sandrip. PÅ snø er 
det SD RC i Botne, KM i Botne og NC i Holmenkollen samt måldommer i WC i Vikersund  

Helge Kjærmann 
NC plast Gjerpenkollen 15/6. Veteran NM Sandrip, RC Gjerpenkollen 13/10, NM stor bakke 
på Rena 18/11, RC i Botne 19.20/1 2013, NC Holmenkollen 9/2 og måldommer i 
Holmenkollen 15-17/3-2013 

Heljar Fjale 
SD i NC Holmenkollen og RC Heddal 

Torbjørn Solheim 
MDS Vikersund og SD NC i Holmenkollen, SD i RC i Botne og NC i Holmenkollen samt måler i 
WC Holmenkollen. 

Jørgen Nordskog 
SD RC i Gjerpenkollen 

Jan Erik Wighus  
SD KM og RC i Botne 

Leif Rønningen 
MD sjef RC i Heddal 2 dager og RC plast Gjerpenkollen 

Rolleiv Kasland 
SD RC finale i Heddal 
  
Dommerne våre har tross alt rot med oppsett og flytting av renndatoer vært ganske aktive 
siste sesong på kretsplan har det fungert bra takket være velvilje og fleksibilitet fra 
medlemmene, vi takker for det.  
Negativt er det at to av våre dommere har lagt inn årene denne sesongen, det er Bjørn 
Hamsdokka og Gunnar Vestøl i tillegg har Kai Sandbekk vært i tenkeboksen. Dette er vel et 
resultat av den situasjonen NSDL har kommet i med påfølgende rot i oppsettet og til dels 
negativ holdning av de personer som skulle overta den funksjonen etter oss.  
Vi får avvente resultatet på landsmøtet i Molde, om det blir noe mer skidommerlaug eller 
hvilken organisasjonsform vi kommer under gjenstår å se. Siste års rapport ble avsluttet 
med at vi satser på at det blir bedre neste år, jeg tror at denne avslutningen passer i år også. 
 
Jan Erik Wighus 
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Revidert regnskap 2011 
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Revidert regnskap 2012 
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Forslag/innkomne forslag og saker 
 
Ingen innkomne forslag innen fristen fredag 26. april. (14 dager før tinget) 
 

Saker fra Kretsstyret: 
 

Sak 6.a Lov for Telemark og Vestfold skikrets 
Side 77-81 

Innstilling, styret TVSK: 
Loven godkjennes slik den er fremlagt. 
 

Sak 6.b Forslag til anleggsplan for 2013-2017 
Side 67-76 

Innstilling, styret TVSK: 
Anleggsplanen godkjennes slik den er fremlagt. 
 

Sak 6.c Sammenslåing av hopp- og kombinertkomiteene.  
 
Kort om saken: 
Styret i TVSK har gjennom et vedtak i et styremøte, et ønske om å forsøke en prøve ordning 
for en tingperiode, og slå sammen kombinertkomiteen og hoppkomiteen.  
Vedtak styremøte nr. 09, 2011-2013, TVSK: 
Styret i Telemark og Vestfold vedtok med 6 mot 1 stemme, for sammenslåing, styret vil lage 
en innstilling for kretstinget 2013, om en sammenslåing av hopp- og kombinertkomiteen. 
Det er viktig og presiserer at dersom det ikke kommer inn et forslag til sak, om permanent 
sammenslåing til kretstinget 2015, vil hopp og kombinert gå tilbake til å være 2 separate 
komiteer. Ordningen vil bli evaluert etter hver endt sesong. 

Innstilling til vedtak, styret TVSK: 
Hopp- og kombinertkomiteene blir sammenslått, slik det fremkommer av forslaget. 
 

Sak 6.d Gi det nye styret fullmakt til å fremme forslag til skitinget 
2014 
 
Kort om saken:  
Langrennskomiteen ønsker å få gjort noe med utstyrshysteriet som regjerer i sporten. 
Ønsker derfor å fremme en sak for forbundet under tinget 2014 som kan begrense 
problemet. 

Innstilling, styret TVSK: 
Det nye styret gis fullmakt til å utarbeide og fremme et forslag til retningslinjer/regler i 
forhold til bruken av skiutstyr, til skitinget i 2014. 
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Fastsette lagskontingent for tingperioden 2013-2015 
 

Forslag fra styret TVSK, til ny lagskontingent for perioden 2013-2015: 
Med bakgrunn i index justering, ønsker styret og øke medlemskontingenten noe slik at den 
er tilpasset kostnadsutviklingen de kommende årene: 
 

 0-50 medlemmer: 2300,- kr 

 51-100 medlemmer: 3500,- kr 

 101+ medlemmer: 4600,- kr 
 

Innstilling fra kretsstyret: 
Forslaget godkjennes slik det er fremlagt. 
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Budsjett 2013 – prognoser 2014 og 2015 
 

  

Årsbud. innt. 2013 Årsbud. kostn. 2013 Årsbud. res. 2013 Prognose 2014 innt. Prognose 2014 utg.Prognose 2015 innt.Prognose 2015 utg.
20 - Administrasjon
     20001 - Post 3 - utdanning -35 000 35 000 0 -35 000 35 000 -35 000 35 000
     20002 - Post 3 - rekruttering -40 000 40 000 0 -40 000 40 000 -40 000 40 000
     20100 - Klubbaktivitet 0 30 000 30 000 0 30 000 0 35 000
     20101 - Kretsting, høst- og vårmøte -56 000 69 000 13 000 -50 000 58 000 -60 000 70 000
     20102 - Inntekter -647 000 102 000 -545 000 -680 000 110 000 -680 000 112 000
     20103 - Møtevirksomhet 0 38 000 38 000 0 42 000 0 45 000
     20104 - Diverse tilskudd -227 000 60 000 -167 000 -235 000 60 000 -240 000 60 000
     20106 - Skileik - barnehage/skole -35 000 35 000 0 -40 000 40 000 -40 000 40 000
     95002 - Virksomhetskostnader -18 600 623 500 604 900 -20 000 650 000 -22 000 660 000
Sum -1 058 600 1 032 500 -26 100 -1 100 000 1 065 000 -1 117 000 1 097 000
30 - Alpin
     30002 - Post 3 - rekruttering -10 000 10 000 0
     30100 - Administrasjon AK -50 000 49 000 -1 000
     30220 - Senior NM -2 000 2 000 0
     30230 - FIS renn -3 000 3 000 0
     30320 - Junior NM, del 1 -2 000 2 000 0
     30321 - Junior NM, del 2 -2 000 2 000 0
     30420 - Hovedlandsrennet -44 000 44 000 0
     30520 - Landsfinalen -36 000 36 000 0
     95002 - Virksomhetskostnader 0 0 0
Sum -149 000 148 000 -1 000
50 - Hopp
     50002 - Post 3 - rekruttering -10 000 10 000 0
     50100 - Administrasjon HK -72 000 82 000 10 000
     50160 - Kretssamling 1 -6 000 6 000 0
     50161 - Kretssamling 2 -4 000 4 000 0
     50220 - Senior NM -10 000 10 000 0
     50320 - Junior NM -12 000 12 000 0
     50420 - Hovedlandsrennet -20 000 20 000 0
     50520 - Solan Gundersen Vinterleker -23 000 23 000 0
Sum -157 000 167 000 10 000
60 - Kombinert
     60002 - Post 3 - rekruttering -6 000 6 000 0
     60100 - Administrasjon KK -10 000 10 000 0
     60160 - Samlinger -9 000 9 000 0
     60220 - Senior NM -16 300 16 300 0
     60320 - Junior NM -6 200 6 200 0
     60420 - Hovedlandsrennet -2 300 2 300 0
     60520 - Landsfinalen 13-14 år -3 300 3 300 0
Sum -53 100 53 100 0
70 - Langrenn
     70002 - Post 3 - rekruttering -10 000 0 -10 000
     70100 - Administrasjon LK -5 000 5 000 0
     70110 - Kretslag -20 000 20 000 0
     70130 - Verdenscup/Int. cup -12 000 12 000 0
     70150 - Nordea TV-cup -35 000 35 000 0
     70160 - Samlinger -70 000 70 000 0
     70220 - Senior NM - Vang -4 000 4 000 0
     70240 - Norgescup Senior - Molde -4 000 4 000 0
     70321 - Junior NM, del 1 - Lillehammer -69 000 69 000 0
     70322 - Junior NM, del 1 - Sjusjøen/Nordbygda -52 000 52 000 0
     70341 - Norgescup 1 - Steinkjer -59 000 59 000 0
     70342 - Norgescup 2 - Alta -50 000 50 000 0
     70420 - Hovedlandsrennet - Savalen -69 000 69 000 0
     70421 - Ungdomsstafetten - Oslo -21 000 21 000 0
Sum -480 000 470 000 -10 000
71 - Grenland Ski
     71101 - Klubbavgifter -54 000 0 -54 000
     71102 - Treningsavgifter -60 000 0 -60 000
     71103 - Sesongkort -15 000 0 -15 000
     71104 - Sesongkort Odd Grenland 0 0 0
     71105 - Sponsorinntekter -80 000 0 -80 000
     71106 - Trenerhonorarer, ikke samlinger 0 98 500 98 500
     71107 - Kjøregodtgjørelser 0 25 000 25 000
     71108 - Konkurransedresser, trykking etc 0 16 000 16 000
     71109 - Andre kostnader 0 35 000 35 000
     71160 - Samling Rauland 0 5 000 5 000
     71161 - Samling Sjusjøen 0 7 000 7 000
     71162 - Samling Torsby 0 15 000 15 000
Sum -209 000 201 500 -7 500
80 - Telemark
     80002 - Post 3 - rekruttering -4 000 0 -4 000
     80100 - Administrasjon TK 0 1 000 1 000
     80101 - Skredkurs -5 000 5 000 0
     80160 - Gaustablikk -30 000 30 000 0
     80161 - Romjulssamling -10 000 10 000 0
     80162 - Andre fellessamlinger -15 000 15 000 0
     80240 - Renn 213 -30 000 30 000 0
     80250 - Regionscup -20 000 20 000 0
Sum -114 000 111 000 -3 000

Totalt -2 220 700 2 183 100 -37 600
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Forslag til handlingsplan TVSK 2013-2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Handlingsplan for Telemark og Vestfold skikrets 
2013-2015 
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Handlingsplan for Telemark og Vestfold skikrets 2013-2015 
(Telemark og Vestfold skikrets - herunder TVSK) 
 
 
 

1. BREDDEIDRETT/REKRUTTERING 
 

1. TVSK, skal sørge for at alle utøvere, inkludert funksjonshemmede, får et reelt renntilbud. 
 
Tiltak: De funksjonshemmede skal hensyn tas i forbindelse med utarbeidelsen av terminlisten. Et av styrets medlemmer skal ha 

bredde, rekruttering og integrering som sitt ansvarsfelt i styret. 
 
Tiltak 2: Alle konkurranser skal i utgangspunktet ha et tilbud for funksjonshemmede. 
 

 
2. TVSK, skal jobbe for økt rekruttering innen skisporten 

 
Tiltak: Bygge på konseptene/tiltakene, «ski i skolen» og «på ski der du bor». 
 

 
3.  TVSK, skal stimulere til gode, varierte og motiverende aktivitetstilbud for barn og ungdom (alle 

grener) med ulike ferdighets- og ambisjonsnivåer. 
 

 Tiltak: Stimulere til gode rekrutteringsmiljøer der det sosiale vektlegges for å demme opp for frafallet gjennom 
«miljøsamlinger»/aktivitetscamper på tvers av grener. 

 
Tiltak 2: Sørge for et bredere konkurransetilbud som favner flere grupper. Dette tilbudet bør etableres på tvers av grenene. 
 
 
 

2. TOPPIDRETT 
                                                                                                                                                                                                                  

1. TVSK, skal tilrettelegge for at utøvere i alle grener, med vilje og talent, skal kunne nå topp prestasjoner 
i sin idrett. 

 
Tiltak: TVSK, stipend til utøvere som utmerker seg i sin gren. 
  
Tiltak2: TVSK, skal bistå grener som ønsker å danne team/kretslag. 
 
 
 

3. ARRANGEMENT 
                         

1. Alle renn og mesterskap som arrangeres av klubber tilknyttet TVSK, skal meldes/registreres til 
kretskontoret/grenkomiteen. Gjelder både sommer- og vinterarrangementer. 

 
Tiltak: Kretskontoret/grenkomiteen, informerer klubber om kravet, samtidig med utsendelse av rennsøknad. 
 

 
2. Støtte skiklubbene i deres arbeid med å tilby et godt og allsidig aktivitets- og konkurransetilbud til 

barn og ungdom med ulike forutsetninger. 
 
Tiltak: TVSK, skal jobbe for å utvide TV Cup (Nordea TV cup) konseptet til å gjelde alle grener. 
 
Tiltak 2: TVSK skal bidra til en terminliste som gir et godt renntilbud over hele kretsen og alle lag som ønsker å arrangere renn skal 
få tildelt en arrangementsdato for sitt renn. 
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4. ANLEGG 
 

1. TVSK, skal stimulere skiklubbene i deres arbeid for utbygging og drift av skianlegg for å øke rekruttering/ sikre 
gode anlegg for utvikling av skiutøvere. 

 
Tiltak: TVSK, skal gjennom vårt eget- og idrettskretsenes anleggsutvalg, arbeide for å fremme våre anleggsbehov.  
Tiltak: TVSK, skal bistå med veiledning og være et bindeledd mellom klubb og NSF. 
 

 
2. TVSK, skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon- og skiidrettens ønsker for drift og utbygging av 

skianlegg.   
 
Tiltak: Anleggsplanen skal gjennom skikretsens anleggsutvalg, revideres/ oppdateres etter hver planperiode/ tingperiode. 

Anleggsutvalget skal bestå av representanter fra alpint, hopp og langrenn.  
 
Tiltak2: Alle anlegg og prosjekter om anlegg som vedtas å bygges/realiseres i klubb, skal rapporters til kretsen. 

 
 

5. KOMPETANSEUTVIKLING/UTDANNING 
 

1. TVSK, skal tilføre kompetanse med utgangspunkt i skiklubbenes behov. 
 

Tiltak: Tilby trenerkurs og andre aktuelle kurs samt temakvelder. Et av styrets medlemmer skal ha ansvar for 
kompetanseutviklingen i TVSK. 

Tiltak: Øke antall TD-er i kretsen, og sørge for at alle TD’er er oppdatert på regelverk 
 
   
 

6. ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
 

1. TVSK, skal sammen med grener, ha en sunn økonomi med god kontroll på inntekter og utgifter i alle ledd. 
 
Tiltak: Sørge for god økonomistyring og oppfølging. 
 
Tiltak 2: Få på plass gode arbeidsverktøy, rutiner og maler for grenrapportering og økonomistyring.  
 
Tiltak 3: TVSK skal være behjelpelig med sponsorarbeid inn mot grener som jobber med prosjekter inn mot rekruttering/frafall. 
 
 

7. INTERNASJONALT ARBEID 
 

1. TVSK, skal stimulere aktuelle klubber i Telemark og Vestfold til å påta seg internasjonale skiarrangementer. 
 

Tiltak: TVSK, skal sammen med aktuelle klubber, bidra til profilering av deres kandidatur over for NSF sentralt. 
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8. INFORMASJON/KOMMUNIKASJON                   
 

1. TVSK, skal synliggjøre all skiaktivitet- og kommunisere skiidrettens verdier. 
 
Tiltak: Grener skal informere kretskontoret aktivt gjennom tekst og bilder, fra arrangementer og samlinger i kretsen, i tillegg til 

andre arrangementer hvor utøvere fra kretsen er representert. 
  

 
2. Vår viktigste formidlingskanal skal være TVSK’s hjemmeside: 

http://www.skiforbundet.no/kretser/telemark_vestfold/Sider/TelemarkogVestfold.aspx - samt bruk av e-post 
og sosiale medier. 

 
Tiltak: Videreutvikle skikretsens hjemmeside som formidlingskanal. Bevisstgjøring klubbene på bruken av hjemmesiden som god 
formidlingskanal. 
 

 
3. TVSK, skal ha gode interne informasjonsrutiner. 

 
Tiltak: Få på plass gode rutiner og arbeidsverktøy/maler, for kommunikasjon mellom klubb, grenkomiteer og kretskontor. 
                                         
 

9. ORGANISASJON 
 

1. Utvikle TVSK til en fremtidsrettet organisasjon som står gått rustet til å møte kommende utfordringer. 
 
Tiltak: TVSK, skal gjennomføre klubbkvelder, med aktuelle tema, rundt om i kretsen. Fokus på kompetanseheving. 
 

 
2. Idrettsregistrering 

 
Tiltak: Informasjon og oppfølging av klubbene i kretsen. 
 

 
3. Få på plass gode arbeidsverktøy og rutiner for aktiviteter og tillitsvalgte i kretsen. 

 
Tiltak: Lage års jul for aktiviteter, kretsstyre, administrasjonen og grenene. Lage en mal på sportsplan/handlingsplan for grenene. 
  

 
  

http://www.skiforbundet.no/kretser/telemark_vestfold/Sider/TelemarkogVestfold.aspx
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Valg 
 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF’s lov, § 2-11 
(Stemmegivning) 
 
 

A. Leder og nestleder 
B. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
C. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til kontrollutvalget 
D. Leder og nestleder i grenkomiteene 
E. Representanter til Skitinget og Idrettskretsting 
F. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste skikretsting 
G. Statsautorisert/ registrert revisor 
H. Bestemme sted for neste skikretsting 

 
 
Leder og nestleder velges enkeltvis - øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet- og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall. 
 
Ved valgene skal det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlems- 
massen – dog slik at det skal være minst 2 representanter fra hvert kjønn. 
I råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert. 
 

 

Foreløpig innstilling fra valgkomiteen på neste side. 
 
Fullstendig innstilling fra valgkomiteen vil bli fremlagt på tinget. 
 
Innstilling ved sammenslåing av hopp/kombinert, se side 82 
 
 

Forslag til sted og tid for kretsting 2015: 

 Lørdag 9. mai 2015 – Skagerak arena, VIP 3. etg. 
 

Forsalg til vedtak: Godkjennes 
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Innstilling fra valgkomiteen: 
 

Valg - Telemark og Vestfold skikrets 2013-2015 
Valgkomiteens innstilling – 11. mai 2013 

 
 

Styret 

Verv Navn Klubb 
Leder Johnny Mortensen Svarstad IL 
Nestleder Dag Nielsen IF Ørn 
Styremedlem Bjørg Aase Byggland Høydalsmo 
Styremedlem Roger Holte Kragerø IL 
1. varamedlem styret Anita E. Beitedokken Stridsklev IL 
2. varamedlem styret Ragnhild Gulvik Larvik Ski 
 
Komiteer 

  

Verv Navn Klubb 
Leder langrenn Tore Ulleland IF Ørn 
Nestleder langrenn Erik Kristoffersen  Runar IF 
   
Leder alpint Elling Halseide Skien Alpinklubb 
Nestleder alpint Torbjørn Haugland IL Skade 
   
Leder hopp  Inge Eriksrød Siljan IL 
Nestleder hopp Terje Narum Nanset IL 
   
Leder kombinert Knut Erling Eikehaug IF Ørn 
Nestleder kombinert Karel Krog Høydalsmo IL 
   
Leder telemark John Haagen Gjems Skien alpinklubb 
Nestleder telemark Magnhild Ek Brynildsen Morgedal IL 
 
Kontrollutvalget 

  

Leder   Reidar Skjeggerød Ramnes IF 
Medlem   Aud Torild Stensrød Gulset IF 
Varamedlem   Berit M. Dalvik Skotfoss turn & IF 
Varamedlem   Mangler  
 
Valgkomiteen 

  

Leder   Kjell Ebbesberg  
Medlem   Mangler  
Medlem   Mangler  
Varamedlem   Mangler  
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Anleggsplan 2013-2017 
 

 

 

 

Anleggsplan for TVSK 
 

 

 

Perioden 2013 - 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretstinget 2013 
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Skikretsens anleggsplan er forankret i KKD – NIF – 
NSF’s overordnede målsetninger: 
 
KKD målsetning: 
Viser til st. Meld. Nr 21 
 

 Anlegg for barn og ungdom i lokalmiljøet 
 Fortsatt satsning på rehabilitering 
 Større satsning på storbyene 
 Utvikle flerbruksanlegg 

 
NIF målsetning: 
 

 Skal utarbeide en anleggspolitisk handlingsplan som skal ta 
utgangspunkt i anleggsbehovet definert gjennom særforbundene 
(Overordnet målsetting) 

 Skal arbeide for at forholdene tilrettelegges for å tilfredsstille hele 
idrettens anleggsbehov (Hovedmål) 

 
NSF målsetning: 
 

 Skal øke skiidrettens tilgang til gode, snøsikre anlegg- tilrettelagt 
for helårsaktivitet på alle nivåer 

 Skal arbeide for å øke den offentlige innsatsen knyttet til eierskap 
og/ eller drift av skianlegg 

 Skal arbeide for at innretningen på spillemiddelordningen til en 
hver tid ivaretar skiidrettens behov, samt at skiidrettens andel av 
spillemidlene står i forhold til aktiviteten 

 Skal sikre at utbygging og oppgradering av anlegg skal gjøres med 
en tydelig miljøprofil 

 
Skikretsens målsetning: 
 
Skikretsen og idrettslagene vil kunne tilfredsstille denne målsetningen 
ved kanalisering og prioritering av midler til: 

 Snøprepareringsutstyr                                                 
 Rehabilitering av skianlegg                                            
 Tilrettelegging av nærmiljøanlegg/skileikanlegg                     

 Snøproduksjonsutstyr                                                  
 Sikringsmateriell/utstyr                                                
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 Helårs kombianlegg (plastbakker, asfalterte lysløyper)     
 
Vedrørende tiltak, henvises til de etterfølgende kapitler hvor dagens 
situasjon, behov og plan er behandlet grenspesifikt. 
 

Telemark og Vestfold Skikrets  – herunder TVSK 

Norges Skiforbund – herunder NSF 

 
 

INNLEDNING 
 

TVSK, tror fremtidens skianlegg vil gå mot mer komplette anlegg, hvor langrenn, hopp og 

eventuelt alpint/telemark- kan utøves med utgangspunkt i samme parkeringsplass/ 

garderobeanlegg, kafeteria etc. 

Vi er imidlertid avhengig av aktive klubber innen hver gren som tar del i 

anleggsutbyggingen. 

Skikretsen kan KUN påvirke til samordning av anlegg. 

En slik utvikling vil sansynligvis tvinge seg frem i forbindelse med økt krav til preparering 

og ikke minst m.h.t. snøproduksjon.  

Ved en slik løsning vil man kunne bruke samme 

prepareringsmaskin(er)/snøproduksjonsutstyr til flere anleggstyper. 

 

For ikke å bremse utviklingen, er det også viktig å se på anleggsmassen i lys av hva vi tror 

fremtiden vil bringe.  

Skianlegg som ligger langt utenfor allfarvei, vil ikke lenger være konkurransdyktig i forhold 

til anlegg hvor prepareringen vanligvis er ferdig når treningen starter. 

Transportmuligheten er en annen, i steden for å preparere bakker/løyper i 2 – 3 timer før 

starten 

på en trening – kan man i dag kjøre ganske langt for å komme til gode treningsforhold. 

 

Når det gjelder rekrutteringen, så vil denne lettest komme fra sentrumsnære skianlegg der 

anleggene ligger innenfor gangavstand fra bebyggelse. 

Som alternativ til å bygge skileikanlegg i eksisterende skianlegg som eksempelvis ligger flere 

km fra bebyggelse, bør klubbene vurdere å inngå et samarbeid med den lokale barneskolen - 

og i fellesskap bygge et skileikanlegg i tilknytning til skolen der det eventuelt (hvis 

nødvendig), blir lagt til rette for snøproduksjon. 

Anlegget vil kunne brukes av skolen på dagtid i kroppsøvingstimer, friminutter - og på 

kveldstid da barna som oftest kan nå dette uten transportbehov. 

Idrettslaget, kommunen og skolen bør i fellesskap ha ansvar for prepareringen av slike 

anlegg. 

Andre rekrutteringsfremmede tiltak kan være å kjøre opp skiløyper rundt skolene, gjerne også 

ut i fra boligfelt og som knyttes opp mot skianlegget i området osv. 

   
 

Påfølgende oppsett for de forskjellige grener viser Dagens situasjon – Behov og Plan. 

For klassifisering over de enkelte anlegg i Telemark og Vestfold så henvises til Nivå 1 

oppsettet der løyper/bakker osv. er klassifisert som følgende:  

KL.1 – FIS godkjent 
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KL.2 – Anlegg for nasjonale konkurranser 

KL.3 – Anlegg for kretskonkurranser. 

KL.4 – Anlegg hvor det ikke arrangeres renn, men skapes rekruttering og aktivitet. 

 

2. ALPINT 
 

Dagens situasjon: 
Det er pr. i dag 2 store anlegg i Telemark - disse er plassert i Rauland og Rjukan 

(Gaustablikk), anleggene fyller kravet til FIS-godkjenning (teknisk). 

Fylkesanlegget på Gaustablikk er særdeles viktig for elevene på alpinlinja ved Rjukan 

videregående skole.  

I tillegg til disse, har vi flere mindre rekrutteringsanlegg med god spredning rundt i Telemark.  

I Vestfold finner vi alpinanlegg i Botne, Hvittingfoss og Svarstad. 

De fleste alpinanleggene i skikretsen har snøproduksjonsanlegg, men kvaliteten på utstyret er 

noe varierende fra anlegg til anlegg. 

Viktigheten av godt prepareringsutstyr må heller ikke underslås, dette er helt avgjørende i dag 

for å skape akseptable treningsforhold for våre utøvere.  

 

Behov: 

Med bakgrunn i mange snøfattige vintre, og mål om økt rekruttering til alpinsporten i årene 

fremover, er behovet for snøproduksjonsutstyr/prepareringsutstyr udiskutabelt - spesielt for 

de mindre anleggenes del, det er her rekrutteringsarbeidet gjøres. Dette bidrar også til at 

sesongen 

forlenges- og rekrutteringen til sporten vil øke. 

Det må jobbes for egne treningsarenaer i kommersielle anlegg- og det bør bygges en 

utviklingsarena med kontinuerlig tidtakingsutstyr. 

Allsidighet i trening krever stadig nytt utstyr. (Gjerne i samarbeid med freestyle, rails, hopp, 

kuler etc.) 

 

Plan: 
Når det gjelder eksisterende anlegg, må vi få til en prosess som sikrer at ALLE våre 

alpinanlegg utvikles og utbedres kontinuerlig - slik at de tilfredsstiller de krav som til en hver 

tid stilles. 

Snøkanoner og preppeutstyr er en nødvendighet i alle anlegg i dag. 
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3. FREESTYLE   
 

Dagens situasjon: 
Grenland Freestyle klubb i Siljan er eneste freestyle klubb i Telemark og Vestfold som driver 

med organisert freestyle aktivitet slik vi kjenner dette miljøet. I tillegg er det økende aktivitet 

i Rauland. 

 

Plan: 
Kretsen skal jobbe for å få organisert idretten i større grad, slik at vi letter kan legge til rette 

for å utvikle grenen videre. 

 
Plan: 
Med bakgrunn i ovennevnte, har ikke TVSK noen konkrete planer for Freestyle pr. i dag 

Grenland Freestyle klubb, med tilhold i Grenland Skisenter i Siljan, har imidlertid planer 

for bygging av vannhopp i Øverbøtjernet i Siljan – dette med tanke på fremtidige 

sommeraktiviteter. 

 

4.   HOPP 
 

Dagens situasjon: 
I Telemark, finnes det pr. idag 2 hoppanlegg med bakker K 85 – 90 m – Huka Hoppanlegg, 

Høydalsmo IL og Tveitanbakken, Heddal IL.  

Begge anleggene er dessuten tilknyttet 2 – 3 mindre bakker med variabel standard. 

Når det gjelder hoppbakker K 60 – 65 m, finnes det pr. i dag 3 godt utviklede anlegg, 

Hasselbakken, Skotfoss Turn og IF, Breimyrbakken, Botne IF og Rugtvedtkollen, IF Pors. 

Huka Hoppanlegg, Tveitanbakkene, Hasselbakken og Rugtvedtkollen er alle utstyrt med 

skitrekk. 

De samme anleggene er også utstyrt med Snøproduksjonsanlegg. 

I Vestfold er det også noen mindre anlegg i Hof og Larvik (Nanset). 

Når det gjelder mindre bakker, er dette relativt godt utbygd, i kretsen finnes det 4 bakker i 

størrelsen K 40 – 45 m, Tveitanbakken, Rugtvedtkollen, Breimyrbakken og Hasselbakken. 

 

Hoppanlegg som ligger godt skjermet for vær og vind har et klart fortrinn.  

Det er et klart ønske om flere skileikanlegg ved skolene, men her skorter det som regel på 

preparering, vedlikehold og økonomi. Det viser seg også vanskelig å finne ansvarlige 

personer fra skolene til å påta seg ”driften” av slike anlegg, dessuten har ikke klubbene som 

drifter egne hoppanlegg, kapasitet til å drifte slike skoleanlegg. Rekruttbakkene driftes stort 

sett av klubbene, mens enkelte skileikanlegg driftes av skolene. 

Behov: 
Snøproduksjon/ prepareringsutstyr i bakkene er og blir svært viktig for rekrutteringen 

fremover, dette vil også bidra til å utvide sesongen i hele skikretsen. 

Utbygging av NYE større hoppanlegg er for tiden lite aktuelt (kanskje med unntak av K 120). 

Skitrekk bør bli standard i alle hoppanlegg med bakker over K 30. 

 

I tillegg til gode nærmiljøanlegg, er det i TVSK et klart behov for å bygge små bakker i 

tilknytning til skileikanlegg/skoler for lettere å kunne øke rekrutteringa. 

 

Plan:  
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Vedlikehold og modernisering av eksisterende anlegg blir prioriterte oppgaver fremover. 

Hoppbakke K 120 i TVSK, kunne nok vært ønsket, men er neppe realiserbart i dagens 

situasjon. Dette med bakgrunn i både antall brukere- og i ressurser til drift (økonomi og 

mennesker). 

Et slikt anlegg ville imidlertid gitt oss anledning til å søke/ arrangere norsk mesterskap i hopp 

stor bakke med jevne mellomrom. Gode nærmiljøanlegg/skileikanlegg må utvikles i 

tilknytning til skoler. 

 

Det er i dag 2 plastbakkeanlegg i planleggingsfasen. «hopp i larvik» hele året, er et prosjekt 

om nytt helårs hoppanlegg i Larvik, driftet av Nanset, i størrelsen K10, K20 og K45. 

Hasselbakken er i gang med et prosjekt om å plastlegge alle bakken i anlegget. K10, K19, 

K43 og K67. 

 

 

5. KOMBINERT 
 

Dagens situasjon: 
Når det gjelder anleggsplanen for kombinert, så henvises det også til anleggsplanen for hopp 

og langrenn.  

1,2 km sprintløype i Huka, Høydalsmo, med snøproduksjonsanlegg– sto ferdig til bruk høsten 

2010. 

Rekruttering knyttes opp mot skileikanlegg. 

 

Behov: 
Utvikle anleggene i Botne, bakke/ løypeanlegg i Grenland, Heddal (Tveitan) og Høydalsmo 

(Huka) til helårs kombianlegg. 

 
Plan: 
Kanalisere midler til Botne, Pors, Skotfoss og Heddal/ Høydalsmo i utviklingen av deres 

rekrutteringsanlegg. 

 
 

6. LANGRENN 
 

Dagens situasjon: 
I oversikten over lysløyper, finner vi at det er ca. 70 slike løyper i Telemark og Vestfold som 

mer eller mindre er i bruk. 

Lysløyper er registrert i alle kommuner i fylkene. 

Kvaliteten på disse løypene er meget variabel. Mange er dårlig tilpasset det som er ønskelig 

løypeprofil i dag, men mange av løypene kan imidlertid utbedres og moderniseres med en del 

arbeid/ omlegginger. 

Pr. dato har TVSK 2 langrennsanlegg med Fylkesanleggsstatus, dette er anleggene i 

Høydalsmo (oppjustert i forbindelse med NM på Ski i 2002), samt Borgen Skianlegg i 

Svarstad. 

Storåsanlegget i Stokke er nå FIS godkjent (arena for NM på ski i 2010). 

Larvik Ski har også et godt utviklet skianlegg.  
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I nedre del av Telemark, har IF Ørn et meget godt utviklet anlegg på Jarseng – anlegget har 

også snøproduksjonsutstyr: I.F. Ørn er godt i gang med utvidelse av gamle løyper og 

utvikling av nye. Utvidelse av snøproduksjonsanlegget er også i gang.  

Forøvrig finnes det i tillegg til ovennevnte - mange gode langrennsanlegg i skikretsen. 
 

Behov: 
Nye store langrennsanlegg vil det ikke være behov for i nærmeste fremtid. 

Det vil være behov for modernisering og oppgradering av løypene slik at de tilfredsstiller 

dagens 

krav – sertifisering av flere løyper er ønskelig. 

De fleste av våre eksisterende lysløyper må dessuten rehabiliteres eller fornyes innen 5 – 10 

år. 

P.g.a. mange snøfattige vintre, blir snøproduksjon- og prepareringsutstyr i løypene viktigere 

og viktigere. 

Dette vil utvide sesongen mye – samt øke rekrutteringen til langrenn i hele skikretsen.  

 
Plan: 
Mye på gang i TVSK vedr. oppgradering av gjeldene lysløyper til dagens nivå. Vi har nok 

løyper, men mange må rehabiliteres og oppjusteres. Flere klubber er nå i gang med å 

rehabilitere sine løyper.  

 

Rulleskiløyper. 
 

Dagens situasjon: 
På Gautefall er det bygget en egen trase på 3,3 km - (Gautefall Biathlon). 

I både Grenland og Tønsberg regionen har vi et godt utbygd veinett som egner seg godt for 

rulleski. 

 

Behov: 
Det må jobbes for flere anlegg i bynære strøk. 

 
Plan: 
Arbeide for en bedre dialog med det offentlige/Statens Vegvesen og lignende, slik at vi blir i 

stand til å kommunisere når det gjelder nye veiprosjekter som foreksempel gang og 

sykkelstier –  på den måten blir vi i stand til å ivareta rulleskibrukernes interesser bedre enn 

idag. 

 

 

7. SKILEIK  
 

Dagens situasjon: 
Det er i dag til rette lagt for skileik-aktiviteter i forbindelse med noen av skianleggene i 

kretsen. 

Planer for slike aktiviteter foreligger også både i idrettslag, skoler og barnehager. 

Foreløpig er det utbygd få permanente skileikanlegg i Telemark og Vestfold. 
 

Behov: 
Tilrettelegging for skileikaktiviteter og utbygging av permanente skileikanlegg vil være 

nødvendig 
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i tiden fremover dersom vi skal rekruttere utøvere til skiidretten. 

Disse anleggene bør i størst mulig grad ligge i tilknytning til skoler og barnehager slik at flest 

mulig 

får muligheten til å benytte anlegget. 

Det skal jobbes for at kommunene tar mer ansvar for bygging og drift av disse anleggene. 

Med utsikt til stadig snøfattige vintre, blir snøproduksjon- og prepareringsutstyr i anleggene 

viktigere og viktigere. 

Dette vil utvide sesongen mye, samt øke rekrutteringen til skisporten i hele skikretsen. 

 

Plan: 
TVSK, vil i planperioden arbeide for å få flere faste anlegg for skileik- og gjennom lagene, 

arbeide for å få bygd flere skileikanlegg i forbindelse med skoler og barnehager. TVSK må 

være pådriver inn mot kommunene. 

 

 

8. TELEMARK 
 

Dagens situasjon: 
Telemark utøves i eksisterende alpinanlegg – se også punkt 2, Alpint. Det er 3 klubber som i 

dag har flere aktive utøvere og jobber aktivt med rekruttering. Morgedal, Skarphedin og 

Fjellguten. 

Fjellguten arrangerer WC hvert år på Gaustablikk. 

TVSK er en del av regions satsing til forbundet. 
 

Behov:  
Se punkt 2, Alpint. 
 

Plan: 
Se punkt 2, Alpint. 

 
 

9. SNØPRODUKSJON 
 

Dagens situasjon: 
Snøproduksjonsanlegg- og godt prepareringsutstyr har blitt en nødvendighet de senere årene. 

Og i løpet av de siste årene har flere av våre klubber kjøpt snøproduksjonsutstyr. Det er til 

gjengjeld en stor kostnad å drifte snø produksjonsanlegg. TVSK skal jobbe for løsninger som 

letter kostnaden  for klubbene til drift av anleggene. 

 

Behov: 
Årene med snømangel i lavereliggende områder, med mange avlysninger/ flyttinger for å få 

skirenn arrangert, rammet skiidretten hardt, og i særdeleshet rekrutteringen. Skikretsen må se 

fremover, og ønsker derfor flere skianlegg med mulighet for snøproduksjon slik at skirenn, 

trening og diverse rekrutteringstiltak kan gjennomføres gjennom hele vinteren selv om 

natursnøen skulle utebli. 

Behovet for å kunne produsere snø er derfor stort. Det er også viktig å presisere at godt 

prepareringsutstyr er et viktig element i forbindelse med bearbeiding av kunstsnø. 

 



 

 

76 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2013 

Plan: 
TVSK vil arbeide for at flere skileik-anlegg blir stønadsberettiget for snøproduksjon.  
 

Arbeidet med tilskudd til drift av skianlegg generelt, inkludert snøproduksjonsanlegg, er 

viktig å jobbe med fremover - det samme gjelder støtte til opplæring i bruken av utstyret. 

 

I klubber hvor det er mottatt støtte til snøproduksjon, må det satses på opplæring i bruken av 

utstyret, nedennevnte må imidlertid prioriteres fremover: 

. Opplæring og drift 

. Det tekniske 

. Vannkvalitet 

. Strømtilførsel etc. etc. 

 
  



 

 

77 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2013 

Ny lov for Telemark og Vestfold skikrets 
 
Lov for Telemark og Vestfold skikrets 
Lov for Telemark og Vestfold skikrets, stiftet 08.11.2006. Vedtatt den 11. mai 2013. 
Godkjent av Skistyret den 29.01.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov § 46, jfr. § 27 
pkt B 21. 
 
 
§ 1. Formål 
(1) Telemark og Vestfold skikrets sitt formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme 

samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle spørsmål som gjelder skiidretten 
innen kretsen.  
 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
 
§ 2.  Organisasjon, oppgaver og kontingent 

(1) Bestemmelser om skikretsenes organisasjon, oppgaver og kontingent er gitt i NSFs lov §§ 43, 44 og 12.   
 
 

§ 3.  Tillitsvalgte og ansatte 

(1) Bestemmelser om kjønnsfordeling, valgbarhet, forslagsrett, inhabilitet, vedtaksførhet, refusjon av utgifter med 
mer. er gitt i NSFs lov §§ 5-11. 
 
 
§ 4.  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Bestemmelser om regnskap, revisjon, budsjett med mer er gitt i NSFs lov § 13 
 
 
§ 5 Konkurranseforbud 

Bestemmelser om startberettigelse, godkjenning av løpere deltakelse i renn mv. er gitt av NSFs lov § 14, jfr. 
NSFs Fellesreglement pkt. 203 
 
§ 6.    Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter NSFs Fellereglement og  rennreglementer, 
straffesaker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter NSFs Fellesreglement og rennreglementer, straffesaker 
og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12, jfr. NSFs lov §§ 15, 38 og 39 
 
 
§ 7.    Avtaler og samarbeid mellom skikretsen og næringslivet 

Avtaler og samarbeid mellom  skikretsen og næringslivet reguleres iht. NIFs lov kapittel 13, jfr. NSFs lov § 17. 
 
 
§ 8.    Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres iht. NIFs lov kapittel 14, jfr. NSFs lov §16  
 
 
§ 9.  Skikretstinget  

(1) Skikretsens høyeste myndighet er skikretstinget som holdes annet hvert år innen utgangen av mai i år det 
ikke holdes Skiting, jfr. § 13.  
 
(2) Skikretstinget kan med 2/3 flertall vedta å holde ting hvert år.  
 
(3) Skikretstinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de idrettslag som har representasjonsrett.  
Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. 
 
(4) Forslag som skal behandles på skikretstinget må være sendt til skikretsstyret senest 2 uker før tinget. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget. 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning 
av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

(6) Skikretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
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(7) På skikretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den 
utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
 
 
§ 10. Representasjon på skikretstinget 

(1) På skikretstinget møter med stemmerett: 
a. skikretsens styre 
b. representanter fra idrettslagene etter følgende skala:  

 (bestemmes av skikretstinget ut i fra medlemstall/aktivitetstall) 
 

(2) Ved sammenslåing av skikretser fastsettes representasjonen av de aktuelle skikretsene. 
(3) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde:  

a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å 
møte. 

b. Kontrollkomiteens medlemmer. 
c. Valgkomiteens medlemmer. 
d. Revisorer. 

(4) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av skikretstinget etter idrettslagenes aktivitetstall for ski iht. 
idrettsregistreringen pr. 31.desember året før skikretstinget.  
 
(5) Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt 
skikretsen senest en uke før tinget. 
 
(6) Ansatte i skikretsen kan møte med tale- og forslagsrett.  Skikretstinget kan imidlertid beslutte at møtet kan 
lukkes for ansatte og andre utenforstående.  
 
(7) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
 
§ 11. Ledelse av skikretstinget 

(1) Skikretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er). 
 
 
§ 12.  Skikretstingets oppgaver  

(1) Skikretstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle beretning. 

5. Behandle regnskap for skikretsen i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette kontingent 

8. Behandle budsjett for skikretsen. 

9. Behandle handlingsplan for skikretsen som del av gjennomføringen av NSFs strategiplan. 

10. Foreta følgende valg:  

a. Leder og nestleder.  

b. 3 styremedlemmer og 1 varamedlemmer. 

c. I tillegg består skikretsstyret av lederne av grenkomiteene i skikretsen. 

d. 2 revisorer og 2 vararevisorer.  

e. skikretser som i henhold til NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser er pålagt å engasjere 
statsautorisert/registrert revisor, velger kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer og 
engasjerer statsautorisert/registrert revisor til å revidere skikretsens regnskap. 

f. Leder, nestleder og medlemmer av komiteer for de grener som har aktivitet i skikretsen, jfr. § 17. 

g. Representanter til Skitinget , Idrettskretsting  og fagmøter i NSF. 

h. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste skikretsting. 

 
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
(3) Ved valgene skal det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn iht. NSFs lov § 9.  
 
(4) For valgbarhet gjelder bestemmelsene i NSFs lov §§ 5,6 og 7. 
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§ 13. Stemmegivning på skikretstinget 

(1) Stemmegivning på skikretstingene skjer etter de samme bestemmelser som på Skitinget, jft. NSFs lov § 22. 
 
§ 14. Ekstraordinært skikretsting 

(1) Ekstraordinært skikretsting innkalles av skikretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: 
a. Vedtak av skikretsstyret. 
b. Vedtak av skikretstinget. 
c. Vedtak av Skistyret 
d. Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i skikretsen. 

 
 

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  

(4) Ekstraordinært skikretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av 
tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 

 

§ 15. Møter/fellesmøter 

Skikretsen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.  
 
 
§ 16.  Skikretsens styre 

(1) Skikretsen ledes og forpliktes av styret som er skikretsens høyeste myndighet mellom tingene. 
 
(2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.  
 
(3) Styret består av leder, nestleder, minimum 2 (to) styremedlemmer med varamedlemmer og ledere i 
grenkomiteene i kretsen, valgt på skikretstinget. 
 
(4) Det nye skikretsstyret tiltrer umiddelbart etter skikretstinget. 
 
(5) Det kan nedsettes et arbeidsutvalg til å ta seg av de løpende forretninger. 
 
(6) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.  
 
(7) Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 
(8) Ansatte i skikretsen kan møte med tale- og forslagsrett.  
 
Skikretsstyret skal: 

1. Iverksette skikretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser, herunder 
gjennomføring av NSFs strategiplan. 

2. Forestå skikretsens daglige administrasjon, representere skikretsen utad og utøve faglige myndighet 
innen skikretsens grenser. 

3. Påse at skikretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er 
fattet på skikretstinget eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at skikretsens har 
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 
økonomistyring. 

4. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide 
terminlister for dette. 

5. Utvikle skikretsens organisasjon og aktivitetstilbud.  

6. Oppnevne anleggsutvalg, og for øvrig utvalg etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.  

7. Sende årsberetning til Skistyret senest innen 1. juli hvert år, jfr. NSFs lov § 45. 
 
 
§ 17.  Skikretsenes komiteer for alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemarkskjøring 

(1) Skigrener med aktivitet i skikretsen skal ha grenkomiteer.  Komiteene er rådgivende organ overfor 
skikretsstyret. Komiteene er utøvende organ i sine grener innenfor fullmakt og med arbeidsoppgaver fastsatt av 
skikretsstyret. 
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§ 18. Sammensetning av grenkomiteene i skikretsene 

(1) Kretsenes grenkomiteer består av leder, nestleder og minimum 1 (ett) medlem. 
(2) Grenkomitéenes leder velges på skikretstinget. Nestleder og medlemmer velges på skikretstinget eller 
oppnevnes av skikretsstyret etter fullmakt fra skikretstinget. 
 
 
§ 19. Grenkomiteenes oppgaver i skikretsene 

(1) Skikretsenes grenkomiteene rapporterer til skikretsstyret. 
 
(2) Komiteenes hovedoppgaver er blant annet: 

a. rekrutterings-, bredde-, utviklings- og utdanningsarbeidet i de respektive grener innenfor skikretsen 

b. topp- og elitearbeid i de respektive grener innenfor skikretsen 
 
 
(3) Komiteenes øvrige oppgaver er blant annet: 

1. Utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett som skal godkjennes av skikretsstyret og føre løpende 
kontroll med forbruk av de midler skikretsstyret har godkjent. 

2. Komiteene skal iverksette nødvendige korrigeringer av sin virksomhet i henhold til regnskapsrapporter. 

3. Handlingsplan og budsjett legges fram for fagmøtet til uttalelse 

4. Samordne terminlisten innenfor skikretsen i vedkommende gren 

5. Ta ut løpere til nasjonale mesterskap i grener der skikretsene har kvoter 

6. Ta ut ledere til representasjonsoppgaver  

7. Forestå utdanningsvirksomheten i vedkommende gren 

8. Fremme forslag til skikretsstyret til instrukser for trenere og ledere 

9. Foreslå for skikretsstyret om arrangør av kretsmesterskap 

10. Foreslå teknisk delegerte (NSF/TD) og dommere i samsvar med gjeldende rennreglement samt eventuelt 
komiteens representant til renn utvalgt av komiteene. 

11. Vurdere og foreslå for  skikretsstyret tiltak som kan bidra til å fremme respektive grener, herunder 
anleggsprosjekter. 

12. Avgi regnskap og beretning til skikretsstyret innen fastsatte frister. 

13. Behandle andre spørsmål som skikretsstyret pålegger komiteen. 
 
(3) Ansatte i skikretsen kan møte i grenkomiteene med tale- og forslagsrett.  
 
 
§ 20. Fagmøter i skikretsenes grenkomiteer 

(1) Fagmøtet er rådgivende organ for skikretstinget, skikretsstyret og grenkomiteen i kretsen i vedkommende 
gren innenfor komiteens oppgave- og myndighetsområde. 

1. Det holdes fagmøter hvert år innen utgangen av mai og ellers etter behov. 

2. Fagmøtet uttaler seg om komiteens virksomhet, økonomi, planer for anlegg, kurs, trenings- og 
rennaktivitet. 

3. Fagmøtene legger fram for valgkomiteen forslag til kandidater som komiteens leder, nestleder og 
medlemmer. 

4. På fagmøtene møter med stemme- og forslagsrett medlemmene av grenkomiteen i vedkommende gren 
og minst en representant for hvert idrettslag med aktivitet i grenen. Antall representanter fra idrettslagene 
fastsettes av skikretstinget. 

 
(2) Dagens representasjonsordning videreføres automatisk ved første fagmøte etter at denne lov er vedtatt. Ved 
sammenslåing av skikretser fastsettes representasjonen av de aktuelle skikretsene. 
 
 
(3) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av skikretstinget etter idrettslagenes aktivitetstall for 
vedkommende gren iht. idrettsregistreringen samme år som fagmøtet.  
 
(4) På fagmøtene kan også møte med tale- og forslagsrett trenere, dommere, teknisk delegerte og andre som 
utøver organisert aktivitet innenfor grenen. 
 
(5) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
 
§ 21. Andre utvalg og komiteer  

(1) Skikretsen skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomite  
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Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12.  Kontrollkomiteen plikter er nærmere beskrevet i 
disse bestemmelser. Dette gjelder kun for de skikretser som har statsautorisert/registrert revisor. 

 

2. Valgkomité  
Valgkomiteen velges på skikretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra skikretsstyret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på skikretstinget. Medlem av valgkomité som 
selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  
 

3. Anleggsutvalg 

Anleggsutvalg med det antall medlemmer som skikretsstyret bestemmer 

 

4. Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 16 (9) pkt. 6. 

 

 
§ 22. Lovendring 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært skikretsting etter å ha vært oppført på saklisten, 
og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av skikretsen selv trer 
ikke i kraft før de er godkjent av Skistyret.  
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs og NSFs lov omfatter. 
 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan Skistyret pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs og 
NSFs regelverk. 
 
 (4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av særkretsen selv. 
 
 
§ 23. Nedlegging– Sammenslutning 

(1) Skikretsen kan bare nedlegges av Skistyret. 
 
(2) Skistyret har myndighet til å foreta sammenslåing av skikretser, jfr. NSFs lov § 42. Sammenslåing regnes ikke 
som nedlegging. 
 
(3) I tilfelle nedlegging eller annet opphør av skikretsen tilfaller skikretsens overskytende midler NSF eller formål 
godkjent av Skistyret. 
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Innstilling fra valgkomiteen ved sammenslåing av 
hopp/kombinert 
 

Valg - Telemark og Vestfold skikrets 2013-2015 
Valgkomiteens innstilling – 11. mai 2013 

 
 

Styret 

Verv Navn Klubb 
Leder Johnny Mortensen Svarstad IL 
Nestleder Dag Nielsen IF Ørn 
Styremedlem Bjørg Aase Byggland Høydalsmo 
Styremedlem Roger Holte Kragerø IL 
1. varamedlem styret Anita E. Beitdokken Stridsklev IL 
2. varamedlem styret Ragnhild Gulvik Larvik Ski 
 
Komiteer 

  

Verv Navn Klubb 
Leder langrenn Tore Ulleland IF Ørn 
Nestleder langrenn Erik Kristoffersen  Runar IF 
   
Leder alpint Elling Halseide Skien Alpinklubb 
Nestleder alpint Torbjørn Haugland IL Skade 
   
Leder hopp/kombinert Inge Eriksrød Siljan IL 
Nestleder hopp/kombinert Terje Narum Nanset IL 
   
Leder telemark John Haagen Gjems Skien alpinklubb 
Nestleder telemark Magnhild Ek Brynildsen Morgedal IL 
 
Kontrollutvalget 

  

Leder   Reidar Skjeggerød Ramnes IF 
Medlem   Aud Torild Stensrød Gulset IF 
Varamedlem   Berit M. Dalvik Skotfoss turn & IF 
Varamedlem   Mangler  
 
Valgkomiteen 

  

Leder   Kjell Ebbesberg  
Medlem   Mangler  
Medlem   Mangler  
Varamedlem   Mangler  
 


