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DAGSORDEN 

For Telemark og Vestfold skikrets ordinære kretsting lørdag 11. mai 2019. 
 
Åpning av kretsleder Johnny Mortensen 
Skiforbundet ved Erik Bruun 
Telemark Idrettskrets ved Sondre Fjelldalen 
 
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 

1. Behandle forslag til endringer i lov for TVSK 

2. Behandle forslag til anleggsplan for TVSK 2019-23 

3. Gi det nye styret fullmakt til å fremme forslag til skitinget 2020 

7. Fastsette lagskontingenten 2019-2021 

8. Behandle budsjett for TVSK 

9. Behandle forslag til revidert handlingsplan for TVSK 2019-2021 

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 
Forslag til vedtak: Godkjennes 

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

Forslag til dirigent: Reidar Skjeggerød 
Forslag til sekretær: Marie Renate Haugen, TVSK Adm. 
To desisorer velges. 
Forslag til vedtak: Dirigenter og sekretær godkjennes 
 

4. Behandle årsberetninger 
Se side 7 
Forslag til vedtak: Årsberetningene godkjennes slik de er fremlagt. 

5. Behandle regnskap i revidert stand 
Se side 51 

Forslag til vedtak:  
Revidert regnskap for 2017 godkjennes slik det er fremlagt 
Revidert regnskap for 2018 godkjennes slik det er fremlagt 

6. Behandle innkomne forslag og saker 
Se side 72 

 
1. Behandle forslag til endring i lov for Telemark og Vestfold skikrets  
2. Behandle forslag til revidert anleggsplan for TVSK 2019-23 
3. Gi det nye styret fullmakt til å fremme forslag til skitinget 2020 
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7. Fastsette lagskontingenten 
Se side 99 
Forslag til vedtak: Godkjennes slik det er fremlagt 

8. Behandle budsjett for TVSK 
Se side 100 
Kort om saken: 
Kretsstyret anbefaler kretstinget å støtte forslaget til budsjett 2019 
Kretsstyret foreslår videre at budsjett 2019 danner budsjettrammen for 2020 og 
2021- det nye styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer. 
Forslag til vedtak: Godkjennes slik det er fremlagt 

9. Behandle forslag til handlingsplan 2019-2021 for TVSK  
Se side 103 
Kort om saken:  
Forslag til Handlingsplan for TVSK 2019-2021, tar utgangspunkt i NSF’s Skipolitiske 
dokument 2016-2020, vedtatt av Skitinget i 2016. 
Forslag til vedtak: Godkjennes slik den er fremlagt 

10. Valg (etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-11 – 
stemmegivning)  
Se side 110 
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ÅRSBERETNING TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS (TVSK) 
2017-2018 
 

ORGANISASJON 
Styret: 
Leder                                              Johnny Mortensen               Svarstad IL 
Nestleder                                       Hanne Bakke Arvesen         Hauken IL 
Styremedlem                                Hege Bakken                         Heddal IL 
Styremedlem                                Stein Henning Larsen           Sandar IL 
1. varamedlem                             Dag Nielsen                            IF Ørn 
2. Varamedlem                             Aud Torild Stensrød             Gulset IF 
 
Grenkomiteene: 
Komiteleder medlem av styret 
Leder alpinkomiteen                          Elling Halseide                      Skien alpin 
Nestleder                                             Torbjørn Haugland               IL Skade 
Leder hopp-/kombinertkomiteen   Jan Ole Johannessen            Botne SK 
Nestleder                                             Kjersti Rønjom                       Skotfoss turn og IF 
Leder langrennskomiteen                 Erik Christoffersen                Runar IL 
Nestleder                                             Anette Sjøboden                    Hauken IL 
Leder telemarkkomiteen                  John Haagen Gjems               Skien alpin 
Nestleder                                             Magnhild Ek Brynildsen        Morgedal IL      
 
Kontrollkomiteen: 
Medlem                                        Reidar Skjeggerød                   Ramnes IF 
Medlem                                        Anita Beitdokken                     Stridsklev IL 
Varamedlem                                Kjell Ebbesberg                        Odd Skiklubb 
 
Valgkomiteen: 
Leder                                             Hege Melby                               Svarstad IL 
Medlem                                        Trude Tansøe                            Stridsklev IL 
Medlem                                        Knut Urbø                                  Åmdal IL 
Varamedlem                                Kari Bjaadal Winberg               Stathelle ski 
 
Revisorer: 
Revisjonsfirmaet, Hem. Langemyr. Olsen AS i Sandefjord v/Trond Gjelstad 
(Tilsetting av revisjonsfirma - ref. vedtak konstituerende ting 08.11.06) 
 
 
NEDSATTE UTVALG 
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Anleggsutvalg:  
Leder                                              Dag Nielsen   
Medlem                                         Erik Christoffersen (langrenn) 
 
 
Utdanningsutvalg: 
Leder                                              Per Asdal                           Bamble IF 
Medlem                                         Anita E. Beitdokken        Stridsklev IL 
                                          
Utvalg for forvaltning av TVSK-fondet (tidl. Stimuleringsfondet - automatmidler fra tidl. 
VSK)  
Leder                                              Reidar Skjeggerød            Ramnes IL 
Medlem                                         Johnny Mortensen           Svarstad 
Medlem                                         Sven Håkon Kulbeck         Skien 
 
Hederskomite:  
Leder                                              Dag Nielsen 
Medlem                                         Reidar Skjeggerød 
 
Administrasjon: 
Adm.sjef                                        Sven Håkon Kulbeck/Marie Renate Haugen (fra 01.03.18)  
 
 

REPRESENTASJON/ OPPGAVER- OG STATUS 
Kretsleder/ grenledere- og adm.sjef har representert TVSK på øvrige kretsledermøter/ 
fagmøter/ administrasjonsmøter i regi av Norges Skiforbund. 
 
 
ØVRIGE REPRESENTASJONER I PERIODEN: 
Hovden Skigymnas, styremedlem   Lars H. Roe 
 
 
Det er i perioden avholdt kretsting og 1 høstmøte.  
I tillegg er det avholdt 4 styremøter og 3 arbeidsutvalgsmøter. 
Når det gjelder møter i grenkomiteene, så henvises det til komiterapportene. 
Pr. april 2017, består TVSK av 97 klubber.  
Iflg. Idrettsregistreringen pr. 31.12.17, står TVSK registrert med 7706 medlemmer - mot 
8696 medlemmer i 2016. Det er en nedgang på 990 medlemmer fra forrige periode. 
 
Utmeldinger i perioden: Ingen  
Innmeldinger: Ingen 
Sammenslåinger: Ingen 
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Det er viktig at alle klubber følger opp den nye registreringsordningen, samordna 
registrering som ble tatt i bruk i 2017, slik at grunnlaget for offentlige tilskudd blir riktig 
 

ANLEGG 
Ny utgave av TVSK's anleggsplan for perioden 2013-2017 ble vedtatt på skikretstinget 9. mai 
2015. Det er ingen tvil om at gode, snøsikre anlegg, er viktig for utviklingen av skiidretten, 
anlegg er også et av NSFs prioriterte område og som skikretsene er forpliktet til å følge opp.  
Sesongen 2017/18 ble en god og snørik sesong, med få avlyste renn. I januar ble det avholdt 
«Basic skills & snow tour» på Jarseng, i regi av Norges skiforbund. Her var fokus bygging av 
basisanlegg og snøproduksjon. Det er fortsatt fokus på utbygging av flere rulleskianlegg, og 
flere anlegg er i fremmars. Disse anleggene vil være viktige både for å skape et godt trening-
og konkurransemulighter, men også for å danne en tryggere treningsarena og bedre 
muligheter for gode skiløyper gjennom vintre med lite snø.  
 

ARRANGEMENTER 
Her vil vi rette en stor takk til alle våre arrangører for vel gjennomførte ski/rulleski-
arrangementer i perioden. 
I sesongen 2017/2018 hadde vi en snørik vinter med få avlyste renn.  Totalt ble 4 renn avlyst 
denne sesongen: 
Hopp - 3 renn 
Langrenn – 0 renn 
Turrenn – 1 renn 
Alpint – Ingen 
 
Totalt antall renn arrangert sesongen 2017/2018 - 71 renn: 
Langrenn - 37 renn 
Turrenn - 9 renn 
Hopp - 15 renn 
Alpint - 9 renn 
Telemark-2 renn 
 
Internasjonale renn sesongen 2017/2018:  
- WC - telemark på Gaustablikk, arrangør Fjellguten Skilag/ Rjukan IL 
-  COC- L -hopp, Tveitanbakken Notodden, arrangør Heddal IL 
-  FC-M, Tveitanbakken Notodden, arrangør Heddal IL 
-  FIS renn/turrenn: Helterennet,arrangør IL Dyre Vaa. Haukelirennet, arrangør IL Rein.  
Vindfjelløpet, arrangør Svarstad IL (også seedingrenn til Birken og Vasaloppet). 
 
Norgesmesterskap sesongen 2017/2018: 

- NM bakketelemark Haukeli, arrangør IL Skarphedin  

- NM veteran hopp-K85, arrangør Høydalsmo IL 

- NM veteran kombinert K-85, arrangør Høydalsmo IL 

- NM veteran hopp HS42/HS67, arrangør Skotfoss T&IF 
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I samarbeid med Telemark idrettskrets, Telemark turistforening, NAV og Skien fritidspark, 
arrangerte TVSK aktivitetsdagen "Grenseløs vinteraktivitetsdag - alt er mulig" for personer 
med alle typer funksjonsnedsettelser. Dette ble igjen en stor suksess med 290 deltakere, 
204 ledsagere og rundt 50 arrangører, medhjelpere og utstyrsleverandører. 
     
Også i 2017 arrangerte TVSK miljøsamling for barn og unge, 11-17 år, i Skien Fritidspark. 
Samlingene var lagt til helgene 10.-11. juni og 11.-12. november. Totalt var det påmeldt 107 
deltakere.  
 

ORGANISATORISKE FORHOLD 
Organisasjonsplan ble vedtatt på kretstinget 2015. Det ble også utarbeidet en ny håndbok 
for kretsen som sier noen ansvarsforholdet og arbeidsfordelingen mellom styret/gren og 
administrasjonen. 
"Team Grenland Ski" og "Team Nordre Vestfold" er organisatorisk og regnskapsmessig 
underlagt skikretsen og langrennskomiteen (LK). Teamene har opprettet et styre som skal 
ivareta den "daglige" driften i samarbeid med sportslig leder/trener. Økonomi og 
regnskapsføring gjøres som tidligere av administrasjonssjef TVSK, men det økonomiske 
ansvaret ligger på samarbeidsklubbene. Ordningen med adm.gebyr for begge team 
foreløper også for 2018. Gebyret er på kr 15 000,-. 
Våren 2017 ble det opprettet kretslaget i langrenn i TVSK. Kretslaget er underlagt styret i 
TVSK. Første sesong bestod kretslaget av 9 løpere og tre hospitanter. Trener var Nikolai 
Olsen og leder Per Kristian Hegg. I tillegg har kretslaget et støtteapparat bestående av flere 
personer. 
Team Telemark hopp ble etablert 1.mai 2015, og har fungert organisatorisk som et kretslag 
underlagt styret i kretsen. Teamet har vært et samarbeid med Telemark Toppidrettsgymnas. 
Grunnet få søkere til toppidrettslinjen siste år, har det vært en evaluering på hvorvidt 
teamet skal bli stående.  
Skikretsen holder til på Skagerak Arena i Skien. Her er vi en del av fellesskapet på Idrettens 
hus, sammen med Telemark Idrettskrets, Telemark friidrettskrets, Telemark Fotballkrets, 
Telemark Bedriftsidrettskrets, Golf-forbundet og Bordtennis - region sør, Gjerpen håndball 
og Olympiatoppen Sør-Øst. 
Integreringen av funksjonshemmede er en stor utfordring for norsk idrett, og dette er noe 
både NSF og skikretsene er forpliktet til å ta på alvor. 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. 

UTDANNING 
Følgende kurs er gjennomført i 2017/2018: 
Trenerkurs: Trener- 1 langrenn, Sandefjord. 17 deltakere.  
Arrangør og TD møte: Runar IL, høsten 2017 
SUM prosess: 1 sonemøte Runar, Stokke og Oseberg, 1 SUM prosess 3 timer, Notodden. 
Basic Skills & Snow Tour (NSF)- Jarseng 
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ØKONOMI 
Årsregnskapet for 2017 viser følgende (regnskapsåret følger kalenderåret): 
2017  -  INNTEKTER           KR. 4 576 050,- 
 
          -  UTGIFTER              KR. 3 887 163,- 
 
              ÅRSRESULTAT      KR. 708 150,- 
 
Dette gir et resultatoverskudd på 708 150,- kr i 2017 
*Tidligere Stimuleringsfondet til Vestfold skikrets, ble i 2017 overført TVSK, 543 473,- 
 
Høsten 2017 inngikk kretsen en samarbeidsavtale med Rauland skisenter. Fjordårets 
sponsoravtale mellom langrennskomiteen og Nordea, knyttet til kretscupen (Nordea TV cup) 
i langrenn, ble forlenget gjeldende også for sesongen 2017/18. I tillegg har de teamene som 
er underlagt kretsen, samt kretslaget i langrenn, egne sponsoravtaler.  
 
SPORTSLIGE RESULTATER/ BETRAKTNINGER 
Kretsen har den siste sesongen hatt flere gode løpere som har hevdet seg på både nasjonalt 
og internasjonalt nivå, på tvers av grenene.   

Når det gjelder langrenn har vi på juniorsiden vært i toppsjiktet blant kretsene. Her har vi 
hatt flere gode resultater. Vebjørn Hegdal, Larvik ski har vært tilknyttet jr landslaget, men 
har dessverre slitt mye med sykdom. På jentesiden fikk Ebba Andersen, K 17, en 3. plass 
totalt i NC jr cupen.  
 
Under HLR Lygna hadde vi mange pallplasseringer på både jente og guttesiden.  
Skikretsen er en del at Team Veidekke Oslofjord som er et av fem regionale lag i regi av 
Skiforbundet. Sesongen 2017/18 har TVSK kun hatt en løper med her, Barbro Kvåle fra 
Sande SK. Teamet trenes fortsatt av Lars Christian Aabol. 
 
Når det gjelder sr. har kretsen dessverre ikke hevdet seg i toppsjiktet i NC, hverken på herre 
eller damesiden, og internasjonalt har vi ikke hatt løpere. 
 
Magnus Rød fra Stokke er første års senior i klassen for FH, og har i år blitt tatt ut på rekrutt 
landslaget. Han jobber hardt, og tok blant annet 3.plass under NM på Vang. Arvid Nelson, 
Svarstad Il- ski, er på elitelandslaget for paraidrett som ledsager for Eirik Bye. Sammen tok 
de hjem bronse i sprint og sølv i stafett fra OL i PyeongChang.  
På langløp har Anders Aukland hatt flere topprestasjoner i turrenn, tross en alder av 46 år.  
 
På hoppsiden har vi hatt flere pallplasser under både Solan Gundersen og 
Hovedlandsrennet. Under Solan Gundersen ble det blant annet en flott 1.plass til TVSK i 
laghopp. Under NM junior/senior har vi ikke hevdet oss på topp, men vi har hatt flere gode 
plasseringer under norgescupen.  
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I kombinert var Magnus Krogh en del av troppen til OL i PyeongChang, samt var han med i 
troppen til flere WC renn gjennom sesongen.  
 
I alpint tok Ine Haugland, Skade IL, flere topplasseringer under Hovedlandsrennet i 
Hemsedal. 
 
I Telemark har Kristian Gjelstad utmerket seg med topp resultater. Under VM i Mürren, 
Sveits, hentet han sammen med resten av laget hjem gull i team parallell. Under NM på 
Haukeli ble han dobbel norgesmester (parallell og sprint), samt har han også tatt NC 
medalje.  
 
GRATULERER med innsatsen alle sammen! 
 
………………………………………………….. 
 
SLUTTORD 
Sesongen 2017/2018 resulterte i mange gode arrangementer. Vi har hatt en snørik og lang 
vinter, som har gitt gode løypeforhold og få avlyste renn.  
I kretsen jobbes det godt på mange områder, og flere nye prosjekter og anlegg er på gang.  
Vi ønsker å takke alle aktører og frivillige som hvert år legger ned et enormt arbeid med 
skisporten, og på denne måten holder hjulene i gang! 
  
GOD SOMMER! 
TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS – MAI 2018  
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ÅRSBERETNING TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS (TVSK) 
2018-2019 

ORGANISASJON 
Styret: 
Leder                                              Johnny Mortensen               Svarstad IL 
Nestleder                                      Hanne Bakke Arvesen          Hauken IL 
Styremedlem                                Hege Bakken                         Heddal IL 
Styremedlem                                Dag Nielsen*                         IF Ørn 
2. Varamedlem                             Aud Torild Stensrød            Gulset IF 
*Stein Henning Larsen trakk seg fra sitt verv som styremedlem høsten 2018. Dag Nielsen 
gikk opp fra 1.vara til styremedlem. 
 
Grenkomiteene: 
Komiteleder medlem av styret 
Leder alpinkomiteen                          Elling Halseide                       Skien alpin 
Nestleder                                             Torbjørn Haugland                IL Skade 
Leder hopp-/kombinertkomiteen   Jan Ole Johannessen             Botne SK 
Nestleder                                             Kjersti Rønjom                       Skotfoss turn og IF 
Leder langrennskomiteen                 Erik Christoffersen                Runar IL 
Nestleder                                             Anette Sjøboden                    Hauken IL 
Leder telemarkkomiteen                  John Haagen Gjems               Skien alpin 
Nestleder                                             Magnhild Ek Brynildsen        Morgedal IL      
 
Kontrollkomiteen: 
Medlem                                        Reidar Skjeggerød                   Ramnes IF 
Medlem                                        Anita Beitdokken                     Stridsklev IL 
Varamedlem                                Kjell Ebbesberg                        Odd Skiklubb 
 
Valgkomiteen: 
Leder                                             Hege Melby                               Svarstad IL 
Medlem                                        Trude Tansøe                            Stridsklev IL 
Medlem                                        Knut Urbø                                  Åmdal IL 
Varamedlem                                Kari Bjaadal Winberg               Stathelle ski 
 
Revisorer: 
Revisjonsfirmaet, Hem. Langemyr. Olsen AS i Sandefjord v/Trond Gjelstad 
(Tilsetting av revisjonsfirma - ref. vedtak konstituerende ting 08.11.06) 
 

NEDSATTE UTVALG 
Anleggsutvalg:  
Leder                                              Dag Nielsen   
Medlem                                         Erik Christoffersen (langrenn) 
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Utdanningsutvalg: 
Leder                                              Per Asdal                           Bamble IF 
Medlem                                         Anita E. Beitdokken        Stridsklev IL 
                                          
Utvalg for forvaltning av TVSK-fondet (tidl. Stimuleringsfondet – automatmidler fra tidl. 
VSK)  
Leder                                              Marie Renate Haugen     (Adm.) 
Medlem                                         Johnny Mortensen           Svarstad IL 
Medlem                                         Reidar Skjeggerød            Ramnes IL 
 
Hederskomite:  
Leder                                              Dag Nielsen 
Medlem                                         Reidar Skjeggerød 
 
Administrasjon: 
Adm.sjef                                        Marie Renate Haugen  
 

REPRESENTASJON/ OPPGAVER- OG STATUS 
 
Utsendinger til Norges Skiforbunds ordinære skiting i Stavanger 2018: 
Johnny Mortensen, Svarstad IL/Styret TVSK 
Hanne Bakke Arvesen, Hauken IL 
Hege Bakken, Heddal IL/Styret TVSK 
John Haagen Gjems, Skien alpinklubb 
Anette Sjøboden, Hauken IL 
 
Kretsleder/ grenledere- og adm.sjef har representert TVSK på øvrige kretsledermøter/ 
fagmøter/ administrasjonsmøter i regi av Norges Skiforbund. 

Tiril Knotten, IL Ivrig, deltok som ungdomsrepresentant fra LK, under Ung i Sporet sin 
samling i forbindelse med langrenn sitt høstmøte i Oslo 2018.  

Øvrige representasjoner i perioden 
- Hovden Skigymnas- Johnny Mortensen, Svarstad IL 

- Team Veidekke Oslofjord- Erik Christoffersen 

- Vestfold idrettskrets ting- Johnny Mortensen, Svarstad IL 

- Telemark idrettskrets ting- Hanne Bakke Arvesen, Hauken IL og John Haagen Gjems, 

Skien Alpintklubb 

 
Det er gjennom sesongen 2018/19 avholdt 1 vårmøte og 1 høstmøte i TVSK.  
I tillegg er det avholdt 4 styremøter og 8 arbeidsutvalgsmøter. 



 

 

15 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2019 

 
 
 
 

Når det gjelder møter i grenkomiteene, så henvises det til komiterapportene. 
Pr. april 2019, består TVSK av 97 klubber.  Iflg. Idrettsregistreringen for 2018, står TVSK 
registrert med…… medlemmer - mot 7706 medlemmer i 2017. Det er en nedgang 
på…..medlemmer fra forrige periode (tallene er klare 1.juni 2019) 
 
Utmeldinger i perioden: Ingen  
Innmeldinger: Ingen 
Sammenslåinger: Ingen 
 
Det er viktig at alle klubber følger opp den nye registreringsordningen, samordna 
registrering som ble tatt i bruk i 2017, slik at grunnlaget for offentlige tilskudd blir riktig 
 

ANLEGG 
Anleggsplan for TVSK for perioden 2013-2017 ble vedtatt på skikretstinget 9. mai 2015. Det 
er ingen tvil om at gode, snøsikre anlegg, er viktig for utviklingen av skiidretten. Anlegg er 
også et av NSFs prioriterte områder, som skikretsene er forpliktet til å følge opp.  
Sesongen 2018/19 lot snøen vente på seg. Det ble bra forhold når snøen først kom, men 
tidlig snøsmelting førte også til noe utfordring til gjennomføring av renn. De fleste renn har 
blitt gjennomført, men grunnet snøforholdene har vi hatt noen avlysninger (se 
arrangementer).   
Det er fortsatt fokus på utbygging av flere rulleskianlegg, og de siste årene har flere anlegg 
sett dagens lys. Høsten 2018 åpnet både Stathelle og Omegn IL og IL Hei nye rulleskianlegg. 
Det er viktig at kretsen tidlig blir informert om eventuelle planer tilknyttet anlegg ute i 
klubb. På denne måten kan kretsen få en god oversikt over hva som finnes av anlegg ute i 
klubbene.  
Samtidig er flere anlegg i fremmars, noe som vil være viktige både for å skape et gode 
trening-og konkurransemulighter, samt gi tryggere treningsarenaer og bedre muligheter for 
gode skiløyper gjennom vintre med lite snø.  
 

ARRANGEMENTER 
Renn 
Tusen takk til alle arrangører for vel gjennomførte ski/rulleski-arrangementer i perioden. 
Fra sesongen 2017/18 har det vært noe nedgang i antall rennsøknader til kretsen. Grunnet 
en sen vinter og tidlig snøsmelting, har det blitt noen rennavlysninger. Noen renn har også 
blitt flyttet til senere tidspunkt i håp om bedre snøforhold. Totalt ble 7 renn avlyst denne 
sesongen: 
Hopp – 4 renn 
Langrenn – 2 renn 
Turrenn – 1 renn 
Alpint – Ingen (et flyttet til senere tidspunkt) 
 
Totalt antall renn arrangert sesongen 2018/2019 - 50 renn: 
Langrenn - 24 renn 
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Turrenn - 7 renn 
Hopp - 10 renn 
Kombinert- 1 
Alpint - 9 renn 
Telemark- 6 renn 
Rullski- 11 renn 
 
Internasjonale renn sesongen 2018/2019:  
- VM- telemark på Gaustablikk, arrangør Fjellguten Skilag. 
-  FIS renn/turrenn: Haukelirennet, arrangør IL Rein. Vindfjelløpet, arrangør Svarstad IL (også 
seedingrenn til Birken og Vasaloppet). 
 
Norgesmesterskap/ Norgescup sesongen 2018/2019: 

- NM telemark klassisk, Vrådal, arrangør Morgedal IL 

- NC kombinert senior, Heddal, arrangør Heddal IL.  

- NC telemark sprint, Vrådal, arrangør Morgedal IL 

NC Konica Minolta, Notodden, arrangør Heddal IL 

 
Grenseløs vinteraktivitetsdag 
Også i 2019 arrangerte TVSK i samarbeid med Telemark idrettskrets, DNT Telemark, NAV og 
Skien fritidspark, aktivitetsdagen "Grenseløs vinteraktivitetsdag", som er et arrangement for 
personer med funksjonsnedsettelser. Hele 306 deltakere, 240 ledsagere og rundt 50 
arrangører, medhjelpere og utstyrsleverandører var med å gjorde dette til et flott 
arrangement. 
 
Miljøsamlinger 
Også sesongen 18/19 inviterte TVSK til miljøsamlinger for barn og unge i alderen 11-17 år. 
Første samling ble gjennomført i Skien Fritidspark helgen 26.- 27. mai 2018, med 65 
påmeldte deltakere. Helgen bestod av blant annet aktiviteter i Hasselbakken, faglige 
foredrag, ishockey og basistrening med rekruttlandslaget. Samling 2 som var satt opp helgen 
13.-14.oktober, måtte dessverre avlyses grunnet få påmeldte.  
 
Turposter på ski 
Sesongen 2018/2019 har TVSK i samarbeid med DNT Telemark satt ut turposter på ski. Dette 
har vært et pilotprosjekt som kretsen ønsker å utvikle og videreføre kommende sesong. 
Turpostene har denne sesongen vært å finne i Borgen Skianlegg, Skien Fritidspark, Svanstul, 
Gautefall, Heddal og Jarseng.  
 

ORGANISATORISKE FORHOLD 
Organisasjonsplan ble vedtatt på kretstinget 2015. Det ble også utarbeidet en ny håndbok 
for kretsen som sier noen ansvarsforholdet og arbeidsfordelingen mellom styret/gren og 
administrasjonen. 
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Skikretsen holder til på Skagerak Arena i Skien. Her er vi en del av fellesskapet på Idrettens 
hus, sammen med Telemark Idrettskrets, Telemark Fotballkrets, Telemark 
Bedriftsidrettskrets, Golf-forbundet og Bordtennis - region sør, Gjerpen håndball og 
Olympiatoppen Sør-Øst. 
"Team Grenland Ski" og "Team Nordre Vestfold" er organisatorisk og regnskapsmessig 
underlagt skikretsen og langrennskomiteen (LK). Teamene har opprettet et styre som skal 
ivareta den "daglige" driften i samarbeid med sportslig leder/trener. Økonomi og 
regnskapsføring gjøres som tidligere av administrasjonssjef TVSK, men det økonomiske 
ansvaret ligger på samarbeidsklubbene. Ordningen med adm. gebyr for begge team 
foreløper også for 2019. Gebyret er på kr 15 000,-. 
TVSK kretslag som ble opprettet i 2017, er underlagt styret i TVSK. Sesongen 2018/19 har 
kretslaget bestått av 11 løpere. Trener har vært Nikolai Myrvang Olsen og ledere Per Kristian 
Hegg (ut 2018) og Einar Aabrekk. I tillegg har kretslaget et støtteapparat bestående av flere 
personer. 
Team Telemark hopp ble etablert 1.mai 2015, og har fungert organisatorisk som et kretslag 
underlagt styret i kretsen. Teamet har vært et samarbeid med Telemark Toppidrettsgymnas. 
Grunnet få søkere til toppidrettslinjen siste år, har det vært en evaluering på hvorvidt 
teamet skal bli stående. Våren 2018 ble det vedtatt at teamet legges ned etter 3 år.  
Integreringen av funksjonshemmede er en stor utfordring for norsk idrett, og dette er noe 
både NSF og skikretsene er forpliktet til å ta på alvor. 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. 
 

UTDANNING 
Sesongen 2018/19 har det gjennom kretsen vært satt opp flere kurs:   
 
Følgende kurs er gjennomført i 2018/2019: 

- TD- kurs, Sandefjord- 3 deltakere 

- Skiaktivitet for funksjonshemmede i teori og praksis (elever Skogmo vgs i tilknytning 

«Grenseløs vinteraktivitetsdag»)- 26 deltakere 

- SUM sonemøte, Svarstad- 7 deltakere 

- Kretsdommerkurs hopp- 3 deltakere 

- Temakveld rekruttering- 17 deltakere 

Kretsen har også satt opp trener 1 kurs (Skien), TD kurs (Skien), sonemøte SUM (Notodden 
og Skien), men grunnet lite oppslutning har disse dessverre måttet avlyses.  
 

ØKONOMI 
Årsregnskapet for 2018 viser følgende (regnskapsåret følger kalenderåret): 
2018 -  INNTEKTER           KR. 3 980 407,- 
 
          -  UTGIFTER              KR. 3 691 630,- 
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              ÅRSRESULTAT      KR. 311 127,- 
 
Høsten 2017 inngikk kretsen en samarbeidsavtale med Rauland skisenter. Fjorårets 
sponsoravtale mellom langrennskomiteen og Nordea, knyttet til kretscupen i langrenn, ble 
ikke forlenget for sesongen 2018/19. Langrennskomiteen er i dialog med ny sponsor knyttet 
til TV-cupen. I tillegg har de teamene som er underlagt kretsen, samt kretslaget i langrenn, 
egne sponsoravtaler.  

 

SPORTSLIGE RESULTATER/ BETRAKTNINGER 
Kretsen har den siste sesongen hatt flere gode løpere som har hevdet seg på både nasjonalt og 
internasjonalt nivå, på tvers av grenene.   

Når det gjelder langrenn har vi på juniorsiden hatt flere gode resultater og pallplasseringer 
både i NC og NM.  
 
Ebba Andresen, Larvik ski, ble tatt ut i den norske troppen som representerte Norge under 
European Youth Olympic Festival i Sarajevo 9.-16. februar 2019. Her ble det gull på stafetten 
sammen med resten av den norske kvartetten.  
 
På ungdomsbirken gikk Vebjørn Hovdejord, Heddal IL, av med 1.plass i klasse G16 år.  
 
Under HLR Gålå hadde vi flere pallplasseringer på både jente og guttesiden, og 1.laget til 
TVSK gutter tok en flott førsteplass i langrennsstafetten. 
Skikretsen er en del at Team Veidekke Oslofjord som er et av fem regionale lag i regi av 
Skiforbundet. Sesongen 2018/19 har dessverre ingen løpere fra TVSK vært en del av Team 
Veidekke Oslofjord. 
 
Når det gjelder senior, har kretsen hatt flere topp ti plasseringer på herresiden. På 
damesiden har vi dessverre ikke hevdet oss i toppsjiktet. Henrik Dønnestad, Gulset IF, ble 
tatt ut i troppen som representerte Norge under U23 VM i finske Lahti.  
Mikael Gunnulfsen, IF Ørn, ble tatt ut til verdenscuprennet i Holmenkollen, og gikk inn til en 
solid 8.plass. Gunnulfsen ble også nr 3. sammenlagt i NC for senior denne sesongen. 
 
Magnus Rød fra Stokke er første års senior i klassen for FH, og er også i år på 
rekruttlandslaget. Arvid Nelson, Svarstad IL- ski, er på elitelandslaget for paraidrett som 
ledsager for Eirik Bye.  
 
I alpint har Ine Haugland (skade IL) representert Norge i ungdoms OL, og Helena Søfteland 
har representert Norge i Jr VM i fartsdisipliner. Begge har gode resultater fra sesongens jr 
NM og NM.   
 
På hoppsiden har vi hatt flere pallplasser under både Solan Gundersen og 
Hovedlandsrennet. Under Solan Gundersen ble det blant annet en flott 1.plass til TVSK i 
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laghopp. Under NM junior/senior har vi ikke hevdet oss på topp, men vi har hatt flere gode 
plasseringer under norgescupen.  
 
Heidi Dyhre Traaserud, Heddal IL, ble tatt ut til jr VM i finske Lahti. Hun tok også NM- sølv 
liten bakke, sammen med Astrid Louse Baarset, Botne SK. 
 
Ole Kristian Baarset, Botne SK, ble tatt ut til Nordisk juniorlandskamp, og var på det norske 
laget som tok første plass i laghopp.  
 
I kombinert har Magnus Krogh, Høydalsmo IL, har vært på elitelandslaget i kombinert, og var 
med i den norske kombinerttroppen under VM i Seefeld. Krogh har også flere 
verdenscuprenn bak seg denne sesongen.  
 
I telemark har TVSK vært sterkt representert under NC, verdenscup, NM og VM. Kristian L. 
Gjelstad, Morgedal IL og Amund M. Haugen, Fjellguten skilag, vært på det norske landslaget 
og hatt flere topplasseringer både nasjonalt og internasjonalt. Amund Møster Haugen tok to 
solide 4.plasser under VM på Rjukan, både i sprint og lag parallell. I tillegg har Ane H. Sunde, 
Brage O. Gjøleberg og Maja Nordskog E. Brynhildsen representert både nasjonalt og 
internasjonalt, og de har flere gode plasseringer.   
 
GRATULERER med innsatsen alle sammen! 
 
………………………………………………….. 

SLUTTORD 
Selv om vinteren kom sent, har sesongen 2018/2019 resulterte i mange gode 
arrangementer.  
I kretsen jobbes det godt på mange områder, og flere nye prosjekter og anlegg er på gang.  
Vi ønsker å takke alle aktører og frivillige som hvert år legger ned et enormt arbeid med 
skisporten, og på denne måten holder hjulene i gang! 
 
TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS – APRIL 2019 
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Årsberetning alpintkomiteen 2017/2018 
 

Alpinkomiteens sammensetning: 
Leder  Elling Halseide, Skien Alpint 
Nestleder Torbjørn Haugland, Skade IL 
Styremedlemmer Øystein A. Wendelborg, IL Skarphedin 

Patricia Olsson, Rjukan IL 
 

Rekruttering:  
En fantastisk vintersesong er avsluttet. Mye snø og flotte forhold de fleste steder. At Siljan 
Skisenter har vært stengt hele sesongen gjør at de som bor i nedre deler av Telemark og 
Vestfold må reise mye for å komme på ski, og gjør også rekrutteringsmulighetene 
utfordrende. På samme tid ser man at en god vinter som nå har positive effekter på 
rekrutteringen andre steder. 
 
Det har vært ett godt samarbeid med kveldstrening på tvers av klubber pga stengning av 
Grenland skisenter. Skien har trent mye med Skade på Lifjell. 
 

Kretssamlinger: 
Det er gjennomført samlinger på Gaustablikk og Rauland i desember.  
 
Det ble gjennomført 1 barmarkssamling på Norsjø vannskipark i september. 

 Samarbeid med A&R skikrets: 
Totalt har ca 5 løpere deltatt jevnlig på samlinger i samarbeid med Agder og Rogaland. Et 
meget bra tilbud for våre løpere. Dette har også resultert i at flere av løperne hevder seg 
godt på nasjonale konkurranser. 

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 bortsett fra ett på Gaustablikk 
som blåste bort. Dette ble likevel gjennomført ifm SG helgen. 
 

Utdanning / Kurs: 
Ingen. 
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Økonomi: 
Gjennomføringen av samlinger (krets og region) og nasjonale mesterskap har vært basert på 
egenfinansiering og midler fra krets for å holde kostnader nede.  

Representasjon: 
Leder Telemark og Vestfold skikrets har delt ut KM medaljer. 

 

Resultater for sesongen: 

Landsfinalen - Telenorlekene, Oppdal, jenter og gutter 13-14 år 
Navn Klubb SL SSL SG  

Nora Stokke Skien Alpin 25 27 23 J13 

      

Eirik Pladsen Rjukan IL DNF 49 44 G14 

Tor Kjetil Verpe 
Haugen 

Skarphedin DNF 55 50 G14 

Gaute Frantzen Skarphedin DNF 42 DNF G14 

      

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

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

COMBI 

Oda Karoline 
Wendelborg 

Skarphedin DNS 41 37  DNF 

       

Simon Halseide Skien 27 34 22 16 23 

Gustav Olsson Rjukan 22 35 45 21 DNF 

       

Ine Haugland Skade 6 DNF 2 1 3 

       

Helge Halseide Skien 35 DNF 38  35 

DNF: Did Not Finish 

NM Junior2 - U21 
Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-

COMBI 

Helena Søfteland    DNF 3 DNF 

       

       

X: Deltatt, men mangler resultat  
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NM  
Navn Klubb SL SSL SG 

 
U SUPER-

COMBI 

Helena Søfteland    DNF 4 DNF 

       

       

X: Deltatt, men mangler resultat  
 
 
 
 
Elling Halseide 
Leder Alpinkomiteen 
07.05.2018 
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Årsberetning alpintkomiteen 2018/2019 
 

Alpinkomiteens sammensetning: 
Leder  Elling Halseide, Skien Alpint 
Nestleder Torbjørn Haugland, Skade IL 
Styremedlemmer Øystein A. Wendelborg, IL Skarphedin 

Patricia Olsson, Rjukan IL 

 

Rekruttering:  
En varierende sesong ift snøforhold er i ferd med å avsluttes. Rjukan har hatt en lang og god 
sesong, mens den for områdene sør i fylket har båret preg av sen oppstart, men det har 
holdt brukbart lenge. Mangelen på anlegg i sør birar dessverre sterkt til fortsatt lav 
rekruttering i den sørlige delen av fylket.  
 
Det har som tidligere år vært ett godt samarbeid med kveldstrening på tvers av klubber pga 
stengning av Grenland skisenter. Skien har trent mye med Skade og Skarphedin på Lifjell. 
 

Kretssamlinger: 
Det er gjennomført 2 samlinger på Gaustablikk i desember.  
 
Det har vært mindre aktivitet høsten 2018 i kretsregi, da høsttilbudet på Geilo ikke lenger 
videreføres pga økonomi. Dette reduserer tilgjengeligheten for trening på snø i perioden 
september til slutten av november betydelig og her må kretsen se på nye alternativer 
kommende sesonger. I 2018 ble treningsmulighetene i regi av Agder og Rogaland løsningen. 

 
Samarbeid med A&R skikrets: 
Totalt har ca 3-5 løpere deltatt jevnlig på samlinger i samarbeid med Agder og Rogaland. Et 
meget bra tilbud for våre løpere. Dette har også resultert i at flere av løperne hevder seg 
godt på nasjonale konkurranser. Vi har i dag ett par løpere som hevder seg på høyt nasjonalt 
nivå etter å ha fulgt dette opplegget tidligere år (ref Ine Haugland og Helena Søfteland). 

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. 
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Utdanning / Kurs: 
Kurs er gjennomført i regi av Agder og Rogaland skikrets – ingen deltagere fra Telemark og 
Vestfold Skikrets. 

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

Representasjon: 
Leder Telemark og Vestfold skikrets har delt ut KM medaljer. 

Resultater for sesongen: 
 
Det er veldig spennende å følge 2 av kretsens talenter gjennom sesongene. Ine Haugland 
begynte på Oppdal Skigymnas foran sesongen, mens Helena Søfteland studerer i 
Trondheim. Begge har gjort det bra i NM og JR NM. Helena ble tatt ut for å representere 
Norge i Jr VM i fartsdisipliner, mens Ine representerte Norge i ungdoms OL. Det blir 
spennende å følge disse løperne i fremtiden. 
 

Landsfinalen - Telenorlekene, Trondheim, jenter og gutter 13 og 14 år 
Navn Klubb SL SSL SG  

Nora Stokke Skien Alpin 26 23   

Carl Viktor Olsson Rjukan IL 14 21 9  

Kjetil Aarnes Rjukan IL DSQ 52 45  

Luca Spak 
Jenbergsen 

Rjukan IL DSQ 42 55  

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

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

COMBI 

Oda Karoline 
Wendelborg 

Skarphedin DNF 64 66 DNS 67 

Gustav Olsson Rjukan IL 17 27 27 28 25 

Gaute Frantzen Rjukan IL 52 DNF 79 68 74 

DNF: Did Not Finish 

NM Junior 1 – U19 
Navn Klubb SL SSL SG U DH SUPER-

COMBI 

Ine Haugland  3 3 2  6  
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NM Junior2 - U21 
Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-

COMBI 

Helena Søfteland   6 6 5  

       

       

X: Deltatt, men mangler resultat  
 

NM  
Navn Klubb SL SSL SG 

 
U SUPER-

COMBI 

Helena Søfteland   11 8 6  

Ine Haugland  DNS DNF 13 13  

Ebba Olsson  37 DNF    

X: Deltatt, men mangler resultat  
 
 
 
Elling Halseide 
Leder Alpinkomiteen 
26.04.2019 
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Årsberetning hopp-/kombinertkomiteen 2017/2018 
  

Organisasjon 
Hoppkomiteen har i 2017/2018 hatt følgende valgte medlemmer:  
Leder: Jan Ole Johannessen (Botne SK)   
Nestleder: Kjersti Rønjom (Skotfoss T&IF) 
Medlem: Kim R Bjørndalen (Heddal IL) 
 
Hoppkomiteen har ikke hatt egne møter i 2017/18. Grunnen er at vi treffes i bakken og tar 
saker med en gang der. Vi tar saker per e-mail og telefon, og har derfor hatt et begrenset 
antall møter. Foruten dette arrangerer hoppkomiteen vårmøte og høstmøte for alle 
klubbene. Møtene blir holdt på Skagerak Arena.  
Hoppkomiteen har et godt samarbeid med administrasjon i TVSK. 
 
2017/2018 
Sesongen 17/18 har sportslig sett vært god for TVSK, med mange gode resultater fra rekrutt 
til veteran. HK har arrangert 2 kretssamlinger sommer\vinter, der målgruppen har vært 
rekrutter, Solan og HL deltagere. Team Telemark Hopp har stilt med trenere.  

Arrangement 
Generelt 
HK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet. HK setter opp terminlisten så ikke renn i 
kretsen kolliderer med lokale renn. HK samarbeider også med Buskerud så ikke våre renn 
kolliderer med hverandres renn. KM K-40 \60 ble arrangert av Pors, men Botne tok over K-
60 pga. snøforhold. KM i K90 i Tveitanbakken. 
Telemark og Vestfold Skidommerlaug har ansvaret for dommer og TD oppsett i kretsen og 
det har fungert godt.   
 
2017/2018 
Denne sesongen var det terminfestet totalt 10 kretsrenn, pluss 2 NC renn hver i Huka og 
Tveitanbakken. I tillegg har Skotfoss og Høydalsmo hatt veteran- NM i Hasselbakken og 
Huka. Av disse ble 1 renn avlyst (Hof), og K-60 ble flyttet fra Skotfoss til Botne.   
HK har fortsatt med innsatspremie til alle hopperne som har deltatt i 5 renn eller flere i 
kretsen. Totalt fikk 16 hoppere innsatspremie.  
Det har i løpet av vintersesongen deltatt 89 TVSK- utøvere i renn i kretsen.  
I tillegg har Skotfoss arrangert sommer-renn, deriblant veteran NM. 

Rekruttering og breddeidrett 
Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. Det blir arrangert Telenor 
karusell og hoppskole i flere klubber. HK Bidrar med samlinger og støtte til NM, hovedrenn 
som HLR og Solan Gundersens vinterleker. Den mobile hoppbakken til forbundet har også 
blitt benyttet av klubber til div. arrangementer. 
 



 

 

27 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2019 

 
 
 
 

Kombinert 
TVSK har bare en aktiv løper, Magnus Krogh. Krogh representer landslaget og har hatt 
mange gode plasseringer i World Cup. I tillegg fikk han med seg sin bror Anders og stilte i lag 
NM, hvor de fikk 7. pl. 
TVSK hadde i år 2 løpere som startet i kombinert under Solan Gundersen vinterleker. 

RESULTATER   
KRETSMESTERE 
G-13   K-40     (Leander Tandberg)     Botne   
G-14   K-40      Hermann Hesthol Gustavsen    Botne 
J-15    K-61 Heidi Dyre Traaserud      Heddal 
G-15   K-61 Ola Hannevold Johannessen    Botne   
G-16   K-61 Ingen deltagere 
Jr –Sr  K-90 Erik Hannevold Johannessen    Botne 
Veteran    Arvid Lian       Ivrig 

Nasjonale renn (beste TVSK plassering) 
 
Solan Gundersen 
G-12 nr. 2     Sander H. Andersen  Botne  
G-13 nr. 4 Leander Tandberg  Botne 
G-14    nr. 2  Kristian Amundsen Høines Pors 
Lag.      1. plass til TVSK med Leander Tandberg, Kristian A. Høines og Sander H. Andersen 
 
Hovedlandsrennet 
G-15 nr. 2   Ola Hannevold Johannessen Botne  
J-15 nr. 3   Heidi D. Traaserud              HeddaL IL  
 
NM senior-junior 
Jr. NM   K-68     Orkanger nr  12  Astrid Louise Baarset  Botne 
Jr. NM   K-90              Stryn  nr  40   Ole Kristian Baarset   Botne 
Jr. NM   K-123          Trondheim nr  18  Erik H Johannessen   Botne 
Sr. NM   K-95 kv Oslo  nr  13  Astrid Louise Baarset  Botne 
Sr. NM   K-95              Oslo  nr  50  Ole Kristian Baarset  Botne 
Sr. NM   HS -134 Oslo  nr  44  Erik H Johannessen  Botne  
Utøvere fra team Telemark Hopp og TVSK har levert mange bra resultater i Norges Cupen. 

 
VERDENSMESTER i veteran- Planica     David Bienik-  Skotfoss 
 
Hillestad 30/4-2018  
Jan Ole Johannessen 
Leder TVSK-hopp 
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Årsberetning hopp-/kombinertkomiteen 2018/19 
 

Organisasjon 
Hoppkomiteen har i 2018/2019 hatt følgende valgte medlemmer:  
Leder: Jan Ole Johannessen (Botne SK)   
Nestleder: Kjersti Rønjom (Skotfoss T&IF) 
Arrangement hjelpere: Stian Høines og Stein H Larsen 
Hoppkomiteen har ikke hatt egne møter i 2018/19. Grunnen er at vi treffes i bakken og tar 
saker med en gang der. Vi tar saker per e-mail og telefon, og har derfor hatt et begrenset 
antall møter. Foruten dette arrangerer hoppkomiteen vårmøte og høstmøte for alle 
klubbene. Møtene blir holdt på Skagerak Arena.  
Hoppkomiteen har et godt samarbeid med administrasjon i TVSK 
 
2018/19 
Sesongen 18/19 har sportslig sett vært god for TVSK, med mange gode resultater fra rekrutt 
til veteran. 
Heidi D Traaserud fikk være med i JR VM i Lathi, mens Ole Kristian Baarset var med i Nordisk 
jr. Landskamp i Otepee i Estland, og kom hjem med en 2. plass. 
HK har arrangert 3 kretssamlinger- sommer\vinter, der målgruppen har vært rekrutter, 
Solan Gundersen- og HL deltagere.   
Vi hadde også ett arrangement i Breimyr i forbindelse med NRK programmet Norge i Dag. 
Dette var et 35 minutter langt direktesendt program som ble vist på NRK1. 
 

Arrangement 
Generelt 
HK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet. HK setter opp terminlisten så ikke renn i 
kretsen kolliderer med lokale renn. HK samarbeider også med Buskerud og Oslo\Akershus så 
ikke våre renn kolliderer med andres renn.   
Vi arrangerte også RAW AIR RC i Botne sammen med Vikersund og Kollenhopp. 
KM K-40 \60 ble arrangert av Botne  
KM i K90 i Tveitanbakken ble dessverre avlyst. 
Telemark og Vestfold Skidommerlaug har ansvaret for dommer og TD oppsett i kretsen og 
dette har fungert godt.   
 
2018/2019 
Denne sesongen var det terminfestet totalt 13 kretsrenn.  Av disse ble 3 renn avlyst. K-90 
Heddal, Rugtvedkollen og ett i Hasselbakken.  Varierende vær får ta skylden. 
HK har fortsatt med innsatspremie til alle hopperne som var med i 4 renn eller flere i 
kretsen. Totalt fikk 16 hoppere innsatspremie.  
Det har i løpet av vintersesongen deltatt 71 ulike TVSK- utøvere i renn i kretsen. 
I tillegg har Skotfoss arrangert sommerrenn.  
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Rekruttering og breddeidrett 
Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. Det blir arrangert mini Raw 
Air og hoppskole i flere klubber. HK Bidrar med samlinger og støtte til NM og hovedrenn 
som HLR og Solan Gundersens vinterleker. Den mobile hoppbakken til forbundet har også 
blitt benyttet av klubber til div. arrangementer. 
 

Kombinert 
TVSK har bare en aktiv løper (Magnus Krogh) han representer landslaget og har hatt flere 
gode plasseringer i World Cup. Beste plassering i år ble 2. plass under WC i Trondheim. 
Krogh har sesongen 18/19 vært på elitelandslaget i kombinert, og var med i den norske 
kombinerttroppen under VM i Seefeld. 
TVSK hadde i år 2 løpere som startet i kombinert under Solan Gundersen 
 

RESULTATER   
 
KRETSMESTERE 
G-12       K-40 Andre Rauland          Heddal Il 
G-13       K-40  Brage Stensland Larsen         Sandar  
G-14       K-61 Leander Tandberg               Botne 
G-15       K-61 Kristian Amundsen Høines         Pors 
J-15        K-61 Heidi Dyre Traaserud          Heddal 
G-16       K-61 Ola Hannevold Johannessen         Botne  
Jr –Sr      K-90 Avlyst 
Veteran K -40 Dag Arne Riesto          Pors 
 
Nasjonale Renn (beste TVSK plassering) 
Solan Gundersen 
G-12 nr 3      Niclas Tveiten           Heddal   
G-13 nr 3  Brage Stensland Larsen         Sandar 
G-14     nr 4 Leander Tandberg          Botne 
Lag.      1. plass til TVSK med Leander Tandberg, Brage Stensland Larsen og Niclas Tveiten 
 
 
Hovedlandsrennet Gålå 
G-15      nr 8   Kristian Amundsen Høines          Pors 
G-16  nr 4   Ola Hannevold Johannessen          Botne  
J-16  nr 2   Heidi D Traaserud           Heddal IL  
Lag        TVSK nr 3 med Ola H Johannessen, Kristian A Høines og Sondre R. Leiulfsrud 
 
Hopptreff Lierberget 
TVSK nr. 2 med Leander Tandberg, Sander H Andersen, Kristian A. Høines og Ola H. 
Johannessen. 
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NM senior-Junior 
Jr. NM K-70   kv     Oslo               nr 6        Heidi Dyre Traaserud Heddal  
Jr. NM K-90  kv      Voss               nr 8       Astrid Louise Baarset Botne 
Jr. NM K-90        Voss               nr 6       Ole Kristian Baarset  Botne 
Jr. NM K-123        Trondheim    nr 16     Ole Kristian Baarset  Botne 
Sr. NM K-95 kv       Midtstua      nr 7       Heidi Dyre Traaserud Heddal IL 
Sr. NM K-95        Midtsua      nr 50     Ole Kristian Baarset Botne 
Sr. NM K-123        Trondheim    nr 44     Jarle Eikehaug  IF Ørn 
Lag Jr. NM               Voss               nr 9       Ole Kristian Baarseth, Isak Solberg og Tor Håkon 
Gisholt 
Utøvere fra TVSK har levert mange bra resultater i Norges Cupen 
 

VERDENSMESTER i veteran Vikersund-    David Bienik, Skotfoss 
 
 
 
Hillestad 05/04-2019  
Jan Ole Johannessen 
Leder TVSK-hopp 
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Årsberetning langrennskomiteen, 2017-2018 

Organisasjon  

Generelt 
Langrennskomiteen (LK) har i 2017/2018 hatt følgende valgte medlemmer: 

• Leder:   Erik Christoffersen (Runar Ski) 

• Nestleder:  Anette Sjøboden (Hauken ski) 

LK har hatt utstrakt kontakt per mail. I tillegg er det avholdt 4 møter hovedsakelig på 
kretskontoret. Foruten å treffes på renn og samlinger gjennom sesongen har primærkontakt 
vært på mail. I tillegg har langrennskomiteen arrangert vårmøte og høstmøte for alle 
klubbene, dette arrangeres stort sett på Skagerak arena. 
LK har gjennom hele perioden hatt et godt og utstrakt samarbeid med administrasjonssjef. 
Sven Håkon Kulbeck sluttet 1. mars og Marie Renate Haugen tok over hans stilling, vi gleder 
oss til å lære Marie å kjenne, samtidig vil Sven Håkon bli sterkt savnet, vi ønsker han lykke til 
med ny jobb! 

2017/2018: 
LK har denne sesongen hatt følgende medlemmer i tillegg til de valgte: 

• Medlem:  Simen Furnes (Jardar IL) 

• Medlem: Tirill Knotten (Ivrig IL) (U representant) 

• Medlem: Birger Hage Gunnerød (Ivrig IL) 

• Medlem:  Mikkel Vadder (Morgedal) 

• Medlem: Per Kristian Hegg (Botne) 

 
LK har lagt ned innsats på flere områder det siste året. Av de viktigste kan vi nevne opplegg i 
forbindelse med nasjonale renn, terminlistearbeid og gjennomføring av KM og øvrige renn. 
Kretslaget for Sr (og siste års jr.) startet opp i 2017 og fortsetter med uforminsket styrke inn 
i 18/19 sesongen. I tillegg sitter LK leder i styringsgruppa til Team Veidekke Oslofjord. 

Arrangement 

Generelt 
LK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet for langrenn og turrenn. Søknadsfrist for 
langrenn/turrenn har vært i midten av juni og langrennskomiteen hadde sitt første 
terminlistemøte etter sommerferien. Første utkast til terminliste ble sendt ut til klubbene 
etter ferien, og mer eller mindre komplett terminliste var på plass allerede tidlig i 
september. Bruken av Sportsadmin ser nå ut til å fungere greit hos de fleste klubbene. LK 
har en vrien oppgave med å få lagt til rette for at alle renn kan arrangeres til smidige tider 
på sesongen. Det er i dag alt for mange som søker større renn i Oslo og Akershus, dette 
ødelegger for våre renn og gjør fremtiden usikker for oss og våre skiglade unge.  For første 
gang på flere år ble vinteren i TVSK som bestilt, snøen har lavet ned og vi har stort sett 
kunnet arrangere hva vi vil, fantastisk! 
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Fortsatt er det noen arrangørklubber som ikke har TD og disse bør sende aktuelle 
kandidater på kurs til høsten. Kretskontoret har oversikt over evt kurs for høst vinter 
2018/2019. 

2017/2018: 
Denne sesongen ble det avholdt 34 langrenn og 9 turrenn. Vinteren 2017/2018 ble 
fantastisk, kun 1 renn i vår krets ble avlyst, og totalt var det over 8000 som gikk renn i 2018: 
ca 2700 jenter/kvinner og over 5300 gutter/menn. Dette er en økning fra i fjor på 
formidable 30% (vi er blitt bedre til å få inn alle små renn i kretsen vår, fortsett med dette!) 
Men vi svikter de viktigste rennene: 
 
KM for sesongen 2017/2018 

 
 
 
 
Nordea Cup 2017/2018 
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Informasjon og kommunikasjon 

Generelt 
LK bruker primært kretsens hjemmeside for å formidle informasjon, samt at det er opprettet 
forskjellige FB grupper. Skiforbundets hjemmesider er nå hovedkanal for informasjon. I 
tillegg sendes innbydelser og annen informasjon ut per mail med jevne mellomrom. I 
forbindelse med nasjonale renn har lagledere hatt kommunikasjon direkte med løpere og 
ledere og dette fungerer bra. Sosiale medier (Facebook) er i stor grad brukt som 
informasjonskanal og er et godt supplement for å nå både løpere og ledere. Samtidig 
oppfordrer vi alle til å følge med på nettsidene til TVSK. 

Rekruttering og breddeidrett 

Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. Klubbene er flinke til å lage 
et variert renntilbud, men det er fortsatt mange lokale arrangementer som ikke kommer inn 
på terminlistene. Det er viktig at renn som favner mer enn ett lag kommer inn på 
terminlista, da dette vil øke renntilbudet. 
 
De fleste arrangører har klasser for FH i sine renn. Dette ser ut til å være innarbeidet og 
arrangører håndterer klasser for FH på en grei måte i de fleste tilfeller. Kretsen oppfordrer 
også alle arrangører til å ha «små barn» renn (for eksempel 500 m) for de som klarer å gå på 
ski, i tilknytning til større renn; dette er stas for de små. 

Samlinger 2017/2018 
Samlingsopplegget for sommeren og høsten 2017 fulgte i stor grad malen fra sesongen før, 
med unntak av at vi ikke hadde samling på Sognefjellet. Det er vanskelig med nye drivere av 
Sognefjellshytta, så får vi oppfordre ledere og engasjerte skivenner å få dette i gang igjen. 
TVSK har arrangert to miljøsamlinger, med ca 100 deltakere. I år (2018) forsøker vi også å få 
til to slike samlinger. I tillegg er klubbene gode å arrangere «seg imellom», dvs naboklubber 
arrangerer små minisamlinger, det skaper godt miljø og er viktig for rekruttering, samt at 
flere utøvere får jevngamle treningsvenner, fortsett med dette! 

Nasjonale renn og toppidrett 

Generelt 
Det gode arbeidet klubbene har gjort innenfor ungdoms- og juniorklassene de siste åra 
bærer nå virkelig frukter, og kretsen kan vise til mange løpere som hevder seg på 
nasjonalt/internasjonalt nivå. Dette gjelder spesielt på gutte- herresida. Resultatmessig er vi 
derfor blant de bedre kretsene på juniorsida og vi har nå et titalls seniorer som satser 
langrenn ved siden av studier og jobb. 
OG ENDELIG; nå kommer jentene; vi har en stamme med utrolig gode ungdommer, dette så 
vi klart i HLR på Lygna, fantastiske resultater (også på guttesiden). 
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Skikretsen er en del at Team Veidekke Oslofjord som er et av fem regionale lag i regi av 
Skiforbundet. Det siste året har TVSK kun hatt en løper med her, Barbro Kvåle fra Sande SK. 
Teamet trenes fortsatt av Lars Christian Aabol. 
 
Vebjørn Hegdal, Larvik ski har i løpet av sesongen vært tilknyttet jr landslaget, men 
dessverre har han vært syk. Men fra samme klubb har det kommet flere gode løpere 
seneste årene. I år fikk vi gleden av å se Ebba Andersen i K 17, hun fikk en 3. plass totalt i NC 
jr cupen, imponerende innsats. 
 
Årets «ny kommer» i år var nok TVSK sitt kretslag. TVSK har satset hardt på å rekruttere 
løpere. I dag teller de 10 løpere som kan se tilbake på ett først år med bra resultater. Videre 
har Team Telemark vist seg godt frem. Teamet har satt seg godt og leverer jevnt over gode 
resultater. Ett utrolig bra tilbud ikke bare til kretsens utøvere, men også til andre løpere 
nasjonalt. Kretslaget og TT forsøker å lage noen treninger sammen. 
 
Anders Aukland holder fortsatt koken i internasjonale turrenn, selv om mange løpere nå 
satser tungt på dette. Anders sine prestasjoner må sies å være helt unike, på tross av hans 
etter hvert «voksne» alder fortsetter han å imponere (46 år).  
 
Kretsen har mange «voksne» som gjerne vil fortsette å gå på ski, aktivt eller bare for gøy. 
SUM- modellen er særs viktig for TVSK, og vi er en prøve/forsøks krets, hvor Skiforbundet 
har avholdt møter for at vi skal være bedre rustet til å beholde både talenter, men også kun 
de som vil «være i skimiljøet» fremover. Kretsen vil kontakte klubber i løpet av året for at vi 
skal presentere dette i din/deres klubb. 
 
Sist må nevnes Magnus Rød fra Stokke. Magnus er blind og han har i år blitt tatt ut på 
rekruttlandslaget for FH. Magnus satser hardt videre og vi gleder oss til å se han inn i Sr 
klassene. 
 

Resultater internasjonale/nasjonale renn sesongen 2017/2018 
Det er dessverre ingen fra vår krets blant de 30 beste hverken på kvinne eller herresiden (NC 
SR) året 17/18. Vårt sikreste kort til å sanke poeng i NC SR cupen har vært Mikael 
Gunnulfsen og Eirik Mysen, begge har dessverre slitt med sykdom denne sesongen, men de 
kommer sterkt tilbake! Internasjonalt har vi dessverre ikke hatt løpere. Magnus Rød FH- 
løperen fra Stokke, tok 3. plass under NM på Vang, Gåsbu. Magnus er første års Sr og er på 
rekrutteringslandslaget for FH. Magnus satser videre og vi har garantert ikke sett han gå sitt 
beste løp ennå! 
 
Det utarbeides ikke egen resultatoversikt for kretsens løpere i NC og HLR klasser. 
KM i TVSK for 2018: 
 
 
 



 

 

35 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2019 

 
 
 
 

Kretsmestere sesongen 2017/2018 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2017/2018: 

Klasse 
KM Sprint (F) 
Høydalsmo 

KM (F) Normal  
Høydalsmo 

KM Langdistanse(C)  
Ivrig Bibo 

 

J13 
Maria Røland Jensen, 
Sande SK 

Maren Cecilie Mustad, 
Statthelle og omegn 

Ine Bjaadal Winberg, 
Stathelle og Omegn IL 

 

G13 
Jens Kristoffer Dyrdal, 
Berger Il 

Jens Kristoffer Dyrdal, 
Berger Il 

Sivert Ekroll, Berger Il  

J14 
Sigrid Marie Jonassen 
Verpe, Vinje IL 

Sigrid Marie Jonassen 
Verpe, Vinje IL 

Mina Sofie KJærås 
Moland, Andebu 

 

G14 
Sivert Vataker Liverød, 
Andebu IL 

Lars Olav Aspheim 
Kåsa, Gulset IF 

Oskar Opstad Vike 
Andebu IL 

 

J15 
Ingerid Vadder 
Morgedal IL 

Ingerid Vadder 
Morgedal IL 

Ingerid Vadder, 
Morgedal 

 

G15 
Fredrik Hoksrud 
Myhre Gulset IF 

Vebjørn Hovedjord, 
Heddal Il 

Fredrik Hoksrud 
Myhre Gulset IF 

 

J16 
Ingrid Bergene 
Aabrekk, Runar ski 

Ingrid Bergene 
Aabrekk, Runar ski 

Gro Njølstad Randby, 
Oseberg skilag 

 

G16 Amund Aalvik, Runar 
Amund Aalvik, Runar 
 

Amund Aalvik, Runar 
 

 

K17 
Mona Hegna, 
Gransherad II 

Vera Kristina Flatland, 
Heddal Il 

Tirill K Knotten, Ivrig Il  

M17 
Mats Tallakstad, 
Svarstad IL 

Mikkel W Aas, Gulset 
if 

Phillip Ruger, Gulset  

K18 
Melanie Kristiansen, 
Statthelle og omegn 

Andrine Harriet 
Fremstad Nanset IF 

Andrine Harriet 
Fremstad Nanset IF 

 

M18 
Karl Christian Øvrebø, 
Åmdal Il 

Sindre Aarrestad Berg, 
Ørn IF 

Jonas H Fridlund, 
Larvik ski 

 

K19-20 
Stine Nicolaysen, 
Runar ski 

Kristina Hipolan 
Bergmann, Drangedal 

Vilde E Flatland, 
Heddal IL 

 

M19-20 Bjørnar T Holm, Tørn 
 
Kristoffer Liset, Ivrig Il 

Kristoffer Liset, Ivrig Il  

K Senior 
Marianne Hermansen, 
Rein Il 

Kristin Antonsen, 
Gransherad IL 

Brita C Meen Mustad 
Statthelle og omegn 

 

M Senior 
Torgeir Lid Byggland 
Høydalsmo 

Even Kristoffersen, 
Kragerø ski 

Per Gunnar Mustad, 
Statthelle og omegn 

 

 
Tabellen under angir hvem som ble kretsmestere i Sprintstafett/Stafett sesongen 
2016/2017: 

Klasse Klubb Etapper  

J13-16 Runar ski Karoline W Kvestad og Nora Sofie Doksrød 

G13-16 Runar ski Nikolai Einvik Jensen og Oskar M Olsen 

M Junior 
Sande 
sportsklubb 

Ole Conrad Burud Hans Bernhard Burud 

K Junior Runar ski Stella Kval - Stine Nicolaysen 

Klasse Klasse Etapper (C, C, F) 

G13-16 Runar ski Amund Aalvik, Nikolai Einvik Jensen, Anders H Klavenes 

J13-16 Runar Ski Nora Sofie Doksrød, Karoline W Kvestad, Maren Halle Haugen 
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K Junior Ørn IF Kine Kristoffersen, Marthe Q Svennungsen, Malanie Kristiansen 

K Senior Runar ski Emilie M L Gleditsch, Emma Davidsen, Marthe M L Gledistsch 

M Junior Ørn IF Henrik Bertelsen- Andreas Sjøli- Vebjørn Risholt 

M Senior Sande SK August Aaserud – Mats Breda – Hans Berhard Burud 

 

Anlegg-Generelt 
Anlegg er viktig for utvikling av langrennssporten og for rekruttering av nye løpere. Basert 
på tilbakemelding fra en del klubber er skikretsens anleggsplan oppgradert. Oversikt over 
anlegg brukes nå i forbindelse med valg av arrangører til KM og Nordea TV Cup renn. 

Oversikt over langrennsanlegg i TVSK 
Kl. Anlegget sitt navn Klubb Lengde Lysløype Snøprod Stadion 

Kl. 1 Storås Skistadion Stokke IL 10 km 4 km Ja Ja 

Kl. 1 Høydalsmo Skianlegg Høydalsmo IL 10 km 5 km Nei Ja 

Kl. 2 Fylkesanlegget i Borgen Svarstad IL 12 km 10 km Ja Ja 

Kl. 2 Gautefall Biathlon  4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Bibo idrettspark IL Ivrig 40 km? 3 km Ja Ja 

Kl. 3 Grønkjær AL Heddal IL 5 km 5 km Ja Ja 

Kl. 3 Jarseng Skianlegg IF Ørn 4 km 4 km Ja Ja 

Kl. 3 Åmdal IL skiarena Åmdal IL 5km 3,3km Nei Ja 

Kl. 3 Botnemarka Botne SK 40 km 10 km Ja Ja 

Kl. 3 Runar Ski IL Runar 15 km 3,5km Ja Ja 

Kl. 3 Drangedal lysløype Drangedal IL 2, 5 km 2,5 km Nei Ja 

Kl. 3 Lysløypa Larvik Ski Larvik Ski 3,3 km 3,3 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløypa på Skoppum Skoppum IL 4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Heistad IL Hei 11 km? 3,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Andebu Andebu IL 6 km 5 km Nei ? 

Kl. 4 Helgen Helgen idrettslag 20 km 2 km Nei Nei 

Kl. 4 Hedrum IL Lysløype Hedrum IL Skigruppe 1,3km 1,3km Nei Nei 

Kl. 4 Ljosløupa Morgedal IL 3 km 3 km Nei Nei 

Kl. 4 Lysløypa i Marum Store Bergan IL 5,6km 5,6 km Nei Nei 

Kl. 4 Lysløype Bergsåsen Ramnes IF 1,3m 1,3m Nei Ja 

Kl. 4 Siljan IL lysløype Siljan IL 3,2 km 3,2 km Nei Ja 

Kl. 4 Ca. 50 lysløyper i Telemark og Vestfold i tillegg til dette  
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Årsberetning langrennskomiteen, 2018-2019 

Organisasjon  

Generelt 
Langrennskomiteen har i 2018/2019 hatt følgende valgte medlemmer: 

• Leder:   Erik Christoffersen (Runar Ski) 

• Nestleder:  Anette Sjøboden (Hauken ski) (går ut) 

Langrennskomiteen har hatt utstrakt kontakt per mail og tlf. I tillegg er det avholdt 4 møter 
hovedsakelig på Kretskontoret. Foruten å treffes på renn og samlinger gjennom sesongen 
har primærkontakt vært på mail.  Langrennskomiteen har også arrangert vårmøte og 
høstmøte for alle klubbene, dette arrangeres stort sett på Skagerak arena. 
Langrennskomiteen har gjennom hele perioden hatt et godt og utstrakt samarbeid med 
administrasjonssjef. Marie har utført sine oppgaver utrolig bra og vi er imponert over hva 
hun har fått utrettet på den tiden hun har vært her, takk! 

2018/2019: 
Langrennskomiteen har denne sesongen hatt følgende medlemmer i tillegg til de valgte: 

• Medlem:  Simen Furnes (IF Ørn) 

• Medlem: Tirill Knotten (Ivrig IL) (U representant) 

• Medlem: Birger Hage Gunnerød (Ivrig IL) 

• Medlem:  Mikkel Vadder (Morgedal) 

• Medlem: Per Kristian Hegg (Botne)(går ut) 

Langrennskomiteen har lagt ned innsats på flere områder det siste året. Av de viktigste kan 
vi nevne opplegg i forbindelse med nasjonale renn, terminlistearbeid og gjennomføring av 
KM og øvrige renn. 
Kretslaget for Sr (og siste års jr) startet opp 2017 og fortsetter med uforminsket styrke inn i 
18/19 sesongen. 
I tillegg sitter LK leder i styringsgruppa til Team Veidekke Oslofjord. 

Arrangement 

Generelt 
LK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet for langrenn og turrenn. Søknadsfrist for 
langrenn/turrenn har vært i slutt av juni og langrennskomiteen hadde sitt første terminliste- 
møte etter ferien. Første utkast til terminliste ble sendt ut til klubbene etter ferien, og mer 
eller mindre komplett terminliste var på plass i slutten av september. Bruken av 
Sportsadmin ser nå ut til å fungere greit hos de fleste klubbene, det er viktig at avtroppende 
personer lærer opp nye! LK har en vrien oppgave med å få lagt til rette for at alle renn kan 
arrangeres til smidige tider gjennom sesongen. Søkere inn til større renn i Oslo har vært- og 
er en utfordring for TVSK. I tillegg sliter mange områder med rekrutteringen, det merkes 
godt i samtlige klubber. Unntaket er Oslo og Akershus, her er antallet unge og voksne på vei 
oppover. Dette er en tankevekker for oss i mindre strøk, og det ble derfor avholdt en 
temakveld angående rekruttering på Skagerak arena i våres. LK jobber videre med noe av 
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det som kom frem på dette møte. LK jobber også videre med å få til en sponsor får vår 
populære cup neste sesong. 
 
Fortsatt er det noen arrangørklubber som ikke har TD og disse bør sende aktuelle 
kandidater på kurs til høsten. Kretskontoret setter dere i kontakt med de som skal 
arrangere. 
 

2018/2019: 
Denne sesongen ble det avholdt 24 langrenn- og 9 turrenn (2 avlyst). Vinteren 2018/2019 
var ok med snø, og vi ser at mange klubber har blitt særs gode til å produsere snø.  Totalt 
var det i overkant av 7000 stk som gikk renn i 18/19 sesongen, 2500 jenter/kvinner og 4700 
gutter/menn. En nedgang på ca 10% fra året før (vi er blitt bedre til å få inn alle små renn i 
kretsen vår, fortsett med dette!) 
Men vi svikter de viktigste rennene: 
 
KM for sesongen 2017/2018 

 
 
 
KM for sesongen 2018/2019 
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Om vi videre ser på TVSK cupen så ser den slik ut 2017/2018 

 
 
Og for inneværende sesong 2018/2019 

 

Informasjon og kommunikasjon 

Generelt 
LK bruker primært kretsens hjemmeside for å formidle informasjon samt at det er opprettet 
forskjellige FB grupper. Skiforbundets hjemmesider er nå hovedkanal for informasjon. I 
tillegg sendes innbydelser og annen informasjon ut per mail med jevne mellomrom. I 
forbindelse med nasjonale renn har lagledere hatt kommunikasjon direkte med løpere og 
ledere, men vi ville satt pris på om flere kunne være delaktige i vårt felles opplegg på 
overnatting. Sosiale medier (Facebook) er i stor grad brukt som informasjonskanal og er et 
godt supplement for å nå både løpere og ledere. Samtidig oppfordrer vi alle til å følge med 
på nettsidene til TVSK.  Det er særs viktig at klubbene sprer info til nye ski glade barn-unge 
og voksne om både TVSK sine nettsider og ikke minst at dere inviterer nye inn i våre 
respektive FB grupper. 
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Rekruttering og breddeidrett 

Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. Klubbene er flinke til å lage 
et variert renntilbud, men det er fortsatt mange lokale arrangementer som ikke kommer inn 
på terminlistene. Det er viktig at renn som favner mer enn ett lag kommer inn på terminlista 
da dette vil øke renntilbudet. 
 
De fleste arrangører har nå FH klasser i sine renn. Dette ser ut til å være innarbeidet og 
arrangører håndterer FH klasser på en grei måte i de fleste tilfeller. 
Kretsen oppfordrer også alle arrangører til å ha «små barn» renn (for eksempel 500 m) for 
de som klarer å gå på ski, i tilknytning til større renn; dette er stas for de små. Se hva 
Svarstad fikk til i romjulen! Imponerende og ikke minst gøy å se at det nytter å lage ett 
familiearrangement. 

Samlinger 2018/2019 
Samlingsopplegget for sommeren 2018 ble noe amputert, men det ble en samling på 
Sognefjellet med TVSK kretslag og TNV, samt noen flere, godt initiativ og samarbeide.  
TVSK har arrangert 1 miljøsamling, her var det ca 60 stk som deltok, og i år (2019) forsøker 
vi å få til 2 stk.  I tillegg er klubbene gode å arrangere «seg imellom», dvs naboklubber 
arrangerer småsamlinger, det skaper godt miljø og er viktig for rekruttering, samt at flere 
utøvere får jevngamle treningsvenner, fortsett med dette! 

Nasjonale renn og toppidrett 

Generelt 
Det jobbes godt i mange klubber, men det er sviktende oppslutning for langrenn mange 
plasser i Norge for tiden. Alle kretser merker nedgang i aktive løpere, med unntak av Oslo og 
Akershus. Dette er en skremmende utvikling som vi må forsøke å gjøre noe med. LK vil 
forsøke å lage flere workshops som skal ha fokus på rekruttering, dette er også noe som NSF 
har fokus på. Ellers så har vi mange gode resultater i HL klassene, så dette lover godt for 
fremtidige Jr-grupper. På NC Jr siden har vi hatt flere gode resultater, men vi merker helt 
klart at vi ikke har så mange topplasseringer som for noen år siden, heldigvis utrolig gode 
jenteresultater! Over 50% av topp 30 plasseringene på NC jr er fra kretsene Oslo og 
Akershus, det er ett kraftig varsku til oss som jobber både inn mot klubb og krets. 
Skikretsen er en del at Team Veidekke Oslofjord som er et av fem regionale lag i regi av 
Skiforbundet. Dessverre har vi ikke hatt løpere med der siste 2 år. Noe av grunnen til dette 
er at NSF er svært restriktiv med hvilke sponsorer løperne kan ha med seg (private).  
Blant årets prestasjoner kommer Mikael Gunnulfsen sin 8. plass i WC Kollen på 5 mila høyt 
opp, samt seier i nest siste løp i langløpscupen, Reistadløpet, her var hele verdenseliten på 
plass. Det er utrolig gøy å se at Mikael er tilbake for fullt, med god hjelp av Team Telemark 
og ikke minst hans nye trener Steinar Mundal. 
 
TVSK kretslag har satset hardt på å rekruttere løpere, og bestod 2018/19 sesongen av 11 
løpere. Kretslaget har heller hatt noen vekslende resultater denne sesongen. Videre har 



 

 

41 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2019 

 
 
 
 

Team Telemark vist seg godt frem. Teamet har satt seg godt og leverer jevnt over gode 
resultater. Ett utrolig bra tilbud ikke bare til kretsens utøvere, men også til andre løpere 
nasjonalt. Kretslaget og TT forsøker å lage noen treninger sammen. 
 
Anders Aukland holder fortsatt koken i internasjonale turrenn, selv om mange løpere nå 
satser tungt på dette. Anders sine prestasjoner må sies å være helt unike, på tross av hans 
etter hvert «voksne» alder fortsetter han å imponere (47 år).  
 
Magnus Rød fra Stokke er første års senior i klassen for FH, og er også i år på 
rekruttlandslaget. Arvid Nelson, Svarstad IL- ski, er på elitelandslaget for paraidrett som 
ledsager for Eirik Bye.  
 
Kretsen har mange «voksne» som gjerne vil fortsette å gå på ski, aktivt eller bare for gøy. 
Denne gruppen er også en viktig del av utviklingsmodellen til skiforbundet (SUM). Kretsen 
jobber med utgangspunkt i SUM- både med å rekruttere og beholde barn, unge og aktive 
løpere i skimiljøet, men også med å ha tilbud til de som ikke ønsker å konkurerer eller trene 
aktivt.  

Utvalgte Resultater nasjonale renn sesongen 2018/2019 
HL 
HL, seier stafett gutter med Fredrik Hoksrud Myhre (Gulset IF), Vebjørn Hovdejord (Heddal 
IL), Jørgen Bertram Dyrdahl (Berger IL), Arthur Hartveit Klavenes (IL Runar) 
HL, Fredrik Hoksrud Myhre, G16, Gulset IF, 2.plass, SK distanse 
HL, Oskar Opstad Vike, G15, Andebu IL, 2.plass, sprint 
HL, Nora Sofie Doksrød, J15, Runar IL, 3.plass, sprint  
  
Junior 
Ebba Andresen, K18, Larvik Ski, deltagelse i EYOF, 3.plass finalen  
Philip Rüger, M18, Gulset IF, seier sprint jr NM Åsen 
Ingrid Aabrekk, K17, IL Runar, 2.plass K17 sprint jr NM Åsen 
Gro Njølstad Randi, K17, Oseberg Skilag, topp 10 sammenlagt K17, 2.plass finalen Lygna. 
Markus Fet Støtvig, M18, 8.plass NC Åsen 
K17 klassen - 7 utøvere i finalen fra kretsen 
  
Senior 
Mikael Gunnulfsen, IF Ørn 8.plass WC Holmenkollen 50km, flere topp- plasseringer i 
Skandinavisk Cup, seier Reistadløpet, flere pallplasseringer i NC.  
Henrik Dønnestad, Gulset IF, 11.plass NC, WC deltagelse Beitostølen, deltagelse i U23 VM - 
15km SK. 
Vilde Flatland, Heddal IL, 24.pl, NC Gålå 
Eivind Kjennerud, Sande SK, 35pl. NM del 2, Lynga 
Det utarbeides ikke egen resultatoversikt for kretsens løpere i NC og HLR klasser. 
KM i TVSK for 2019: 
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Kretsmestere sesongen 2018/2019 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2018/2019: 

Klasse 
KM Sprint Stokke (C) 
 

KM (C) Normal  
Andebu 

KM Langdistanse(F)  
Heddal 

J13 
Tuva Svindland, 
Oseberg Skilag 

Emma Kvednebø 
Johansen, Andebu IL 

Heidi Hovde Løndal, 
Gransherad IL 

G13 
Simen Bror Knotten, 
IL Ivrig 

Simen Bror Knotten, IL 
Ivrig 

Lars Opstad Vike, 
Andebu IL 

J14 
Ine Bjaadal Winberg,  
Stathelle og Omegn 

Maren Cecilie Mustad, 
Stathelle og Omegn 

Maren Cecilie Mustad, 
Stathelle og Omegn 

G14 
Lucas Broby 
Heimdal, 
Gulset IF 

Jens Kristiffer Dyrdahl, 
Berger IL 

Sivert Ekroll, Berger IL 

J15 
Mina Sofie Kjærås 
Moland, Andebu IL 

Mina Sofie Kjærås 
Moland, Andebu IL 

Mina Sofie Kjærås 
Moland, Andebu IL 

G15 
Oskar Opstad Vike, 
Andebu IL 

Oskar Opstad Vike, 
Andebu IL 

Oskar Opstad Vike, 
Andebu IL 

J16 
Nora Sofie Doksrød,  
IL Runar 

Nora Sofie Doksrød, IL 
Runar 

Maren Halle Haugen, 
IL Runar 

G16 
Fredrik Hoksrud 
Myhre, Gulset IF 

Fredrik Hoksrud 
Myhre, Gulset IF 

Vebjørn Hovdejord, 
Heddal IL 

K17 
Ingrid Bergene 
Aabrekk, IL Runar 

Maja Kjærås Moland, 
Stokke IL 

Gunhild Kvålseth, 
Morgedal IL 

M17 
Oskar Myrvang 
Olsen, IL Runar 

Lukas Jordbru, Larvik 
Ski 

Amund Aalvik, IL 
Runar 

K18 
Ebba Andresen, 
Larvik Ski 

Ebba Andresen, Larvik 
Ski 

Vera Flatland, Heddal 
IL 

M18 
Markus Fet Støtvig, 
Oseberg Skilag 

Mats Tallakstad, 
Svarstad IL 

Brynjar Heggelund 
Grave, Seljord IL 

K19-20 
Hanna Kristine G. 
Larsen, Heddal IL 

Hanna Kristine G. 
Larsen, Heddal IL 

Hanna Kristine Larsen, 
Heddal IL 

M19-20 
Magnus Wedege 
Polsrød, Gulset IF 

Håvard Myhra, Gulset 
IF 

Markus Klepp Grytnes, 
IL Ivrig 

K Senior 
Emilie Mejlænder- 
Larsen Gleditsch, IL 
Runar 

Vilde Elisabeth 
Flatland, Heddal IL 

Kristin Antonsen, 
Gransherad IL 

M Senior 
Henrik Tallakstad, 
Svarstad IL 

Thomas Ødegaarden, 
Stathelle og Omegn 

Lars Steinar Hefre, 
Høydalsmo IL 

FH G13 
stående 

  Torjus Moseid, IL Tørn 

FH kvinner 
sr. stående 

 
May Grønvold, 
Brunlanes IL 

 

 
Tabellen under angir hvem som ble kretsmestere i stafett sesongen 2018/2019: 

Klasse Klubb Etapper (C-F-F) 

G13-16 Berger IL Sivert Ekroll, Jørgen Bertram Dyrdahl, Jens Kristoffer Dyrdahl 

J13-16 Andebu IL Camilla Vataker Liverød, Jenny Axisa Eriksen, Emilie Knippen Jahre 

K Junior IL Runar (lag1) Ina Halle Haugen, Nora Doksrød, Maren Halle Haugen 

K Senior - Ingen lag 
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M Junior Gulset IF (lag1) Magnus Wedege Polsrød, Philip Rüger, Vebjørn W. Nielsen 

M Senior IF Ørn Sindre, Aarrestad Berg, Henrik Bertelsen, Jarle Eikhaug 

 

Anlegg-Generelt 
Anlegg er viktig for utvikling av langrennssporten og for rekruttering av nye løpere. Basert 
på tilbakemelding fra en del klubber er skikretsens anleggsplan oppgradert. Oversikt over 
anlegg brukes nå i forbindelse med valg av arrangører til KM og Nordea TV Cup renn. 

Oversikt over langrennsanlegg i TVSK 
Kl. Anlegget sitt navn Klubb Lengde Lysløype Snøprod Stadion 

Kl. 1 Storås Skistadion Stokke IL 10 km 4 km Ja Ja 

Kl. 1 Høydalsmo Skianlegg Høydalsmo IL 10 km 5 km Nei Ja 

Kl. 2 Fylkesanlegget i Borgen Svarstad IL 12 km 10 km Ja Ja 

Kl. 2 Gautefall Biathlon  4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Bibo idrettspark IL Ivrig 40 km 3 km Ja Ja 

Kl. 3 Grønkjær AL Heddal IL 7,5-10-15 
k km 

5 km Ja Ja 

Kl. 3 Jarseng Skianlegg IF Ørn 4 km 4 km Ja Ja 

Kl. 3 Åmdal IL skiarena Åmdal IL 5km 3,3km Nei Ja 

Kl. 3 Botnemarka Botne SK 40 km 10 km Ja Ja 

Kl. 3 Runar Ski IL Runar 15 km 3,5km Ja Ja 

Kl. 3 Drangedal lysløype Drangedal IL ? km ? km Nei Ja 

Kl. 3 Lysløypa Larvik Ski Larvik Ski 3,3 km 3,3 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløypa på Skoppum Skoppum IL 4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Heistad IL Hei 11 km? 3,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Andebu Andebu IL 6 km 5 km Nei Ja 

Kl. 4 Helgen Helgen idrettslag 20 km 2 km Nei Nei 

Kl. 4 Hedrum IL Lysløype Hedrum IL Skigruppe 1,3km 1,3km Nei Nei 

Kl. 4 Ljosløupa Morgedal IL 3 km 3 km Nei Nei 

Kl. 4 Lysløypa i Marum Store Bergan IL 5,6km 5,6 km Nei Nei 

Kl. 4 Lysløype Bergsåsen Ramnes IF 1,3m 1,3m Nei Ja 

Kl. 4 Siljan IL lysløype Siljan IL 3,2 km 3,2 km Nei Ja 

Kl. 4 Ca. 50 lysløyper i Telemark og Vestfold i tillegg til dette  
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Årsberetning Telemarkkomiteen 2017/18 

TK-styret 
Leder: John Haagen Gjems, Skien Alpinklubb 
Nestleder: Magnhild Ek Brynilsen, Morgedal IL. Telemark 

Bredde og rekruttering 
Skarphedin IL, Morgedal IL, Dyre Vaa IL og Fjellguten IL Skilag har hatt samarbeid om 
rekruttering. Både treninger og samlinger arrangeres og besøkes i fellesskap.  
Morgedal IL har mottatt 12 500,- kr til sitt prosjekt «Ski i skolen». 
Klubbene har utstyrsordninger for sine medlemmer, slik at gode skipar får lang levetid.  

Aktivitet og arrangement 
Det har vært en hektisk sesong med treninger, samlinger og konkurranser.  
Treninger  
Særlig Skarphedin har hatt godt treningsoppmøte med opptil 60 løpere på treningene. 
Gledelig er det også med god treneroppslutning – 11 trenere!  
Treningene er varierte med både porttrening, skileik og toppturer vinterstid og bl.a. 
stisykling om sommeren. Det er samarbeid med alpingruppa i Bø om barmarkstrening.  
Eliteutøverne har funnet gode løsninger for sin satsing der de er i hverdagen.   
Det er mye aktivitet i de fire store miljøene Morgedal IL, Skarphedin IL, Fjellguten IL og Dyre 
Vaa IL. Utfordringen er å få de uorganiserte til å prøve seg i bakken, samt å få til et bedre 
alternativ enn i dag i Vestfold- og de mest folkerike delene av Telemark.  
Sondre Loftsgarden (Rauland) representerer dette uorganiserte på en forbilledlig måte i 
prosjektet Fimbul. Her fremmes både sporten og Telemarks flotte frikjøringsmuligheter. 
https://vimeo.com/317244365 
 
Samlinger 
I tradisjon tro var det i august landslagssamling i Skien fritidspark. Varierte utfordringer med 
bl.a. rulleski, BMX og vannaktiviteter og go-kart var på programmet. Resultatene fra 10 
øvelser ble lagt sammen og Telemarkskonge og –dronning ble kåret! 
Samlingen på Kvitåvatn på Gaustablikk hadde ca 39 deltagere (35 fra Skarphedin, 3 fra 
Morgedal og 1 fra Fjellguten). 
 
Alt på ett par ski i Rauland, arrangeres av Morgedal IL og Skarphedin Telemark sammen med 
Hagahogget Låmlag og Bækkelaget. Variert innhold (toppturer, aking og variert skikjøring) 
og sosial lest med ca. 30 deltagere. 
 
Konkurranser 
Skarphedin Telemark og Morgedal IL arrangerte NC i parallell og NM/FIS i sprint i på 
Haukelifjell skisenter 6. – 7. februar. Totalt deltok ca. 50 og om lag halvparten representerte 
klubber fra TVSK. 
Amund M. Haugen og Kristian L. Gjelstad tok gullmedalje i hhv junior og senior NM 

https://vimeo.com/317244365
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WC ble arrangert av Fjellguten IL på Gaustablikk 14.-17.mars. Åpningsseremoni med 
flaggborg og fyrverkeri var på torget i Rjukan sentrum. Hundrevis av skoleungdommer var 
tilstede med skileik og valgte favorittnasjoner. Nok en gang viste arrangøren seg fram som 
dyktige og løsningsorienterte. De sosiale rammene var, som alltid, upåklagelige. Både NRK 
og Olympic Chanel sendte live fra Gaustablikk 

 
Verdt å merke seg 
Kristian Lauvik Gjelstad ble totalvinner av NC-cup junior og fikk med seg et gull fra Junior 
VM. Han mottok stipend fra OLT og mottok TVSK sin utøverpris på Idrettsgallaen i 2018. 
Amund Moster Haugen, Fjellguten IL, kom stabilt inn på topp 10 ila sesongen.  
Brage Jølberg Osen, Morgedal IL, er med på Skiforbundets satsingsgruppe. 
Maja Ek Brynilsen, Morgedal IL er med på Skiforbundets satsingsgruppe. 
Ane Hemmestad Sunde, Skarphedin IL, sliter med en lei skade, men er motivert og vi gleder 
oss til fortsettelsen. 
 

Kompetanse 
I tillegg til den eksisterende kompetansen, har Liv Hemmestad vært aktivt støttende til 
landslaget med sin kompetanse på mental trening. 
 
For TVSK TK      
John Haagen Gjems 
Leder 
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Årsberetning Telemarkkomiteen 2018/19 

TK-styret 
Leder: John Haagen Gjems, Skien Alpinklubb 
Nestleder: Magnhild Ek Brynilsen, Morgedal IL. Telemark 

Bredde og rekruttering 
Skarphedin IL, Morgedal IL, Dyre Vaa IL og Fjellguten IL Skilag har hatt samarbeid om 
rekruttering. Både treninger og samlinger arrangeres og besøkes i fellesskap.  
Fjellguten har doblet sitt antall aktive fra forrige periode. 
Klubbene har utstyrsordninger for sine medlemmer, slik at gode skipar får lang levetid.  

Aktivitet og arrangement 
Det har vært en hektisk sesong med treninger, samlinger og konkurranser.  
 
Treninger  
Særlig Skarphedin har hatt godt treningsoppmøte med opptil 60 løpere på treningene. 
Gledelig er det også med god treneroppslutning – 11 trenere!  
Treningene er varierte med både porttrening, skileik og toppturer vinterstid og bl.a. 
stisykling om sommeren. Det er samarbeid med alpingruppa i Bø om barmarkstrening.  
Eliteutøverne har gode løsninger for sin satsing der de er i hverdagen.   
Det er mye aktivitet i de fire store miljøene Morgedal IL, Skarphedin IL, Fjellguten IL og Dyre 
Vaa IL. Utfordringen er å få de uorganiserte til å prøve seg i bakken, samt å få til et bedre 
alternativ enn i dag i Vestfold og de mest folkerike delene av Telemark.  
Sondre Loftsgarden (Rauland) representerer fortsatt det uorganiserte på en forbilledlig 
måte i prosjektet Fimbul.  
 
Samlinger 
I tradisjon tro var det i august landslagssamling i Skien fritidspark. Varierte utfordringer med 
bl.a. rulleski, BMX og vannaktiviteter og go-kart var på programmet. Resultatene fra 10 
øvelser ble lagt sammen og Telemarkskonge og –dronning ble kåret! 
Samlingen på Kvitåvatn på Gaustablikk hadde ca 40 deltakere. 
 
Konkurranser 
Skarphedin Telemark og Morgedal IL arrangerte NC sprint, 12. januar og NM klassisk, 13. 
januar 2019 i Vrådal. Totalt deltok ca. 50 og om lag halvparten representerte klubber fra 
TVSK. 
Amund M. Haugen og Kristian L. Gjelstad tok gullmedalje i hhv junior og senior NM. 
VM ble arrangert av Fjellguten IL på Gaustablikk 20.-23.mars. Åpningsseremoni med 
flaggborg og fyrverkeri var på torget i Rjukan sentrum. Hundrevis av skoleungdommer var 
tilstede med skileik og valgte favorittnasjoner. Nok en gang viste arrangøren seg fram som 
dyktige og løsningsorienterte. De sosiale rammene var, som alltid, upåklagelige. Både NRK 
og Olympic Chanel sendte live fra Gaustablikk. 
 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/03-gren---blokker/telemark/resultater/nc-sprint-vradal.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/03-gren---blokker/telemark/resultater/nm-klassisk-vradal-.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/03-gren---blokker/telemark/resultater/nm-klassisk-vradal-.pdf
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Verdt å merke seg 
Spesielt gledelig var det her at en god gruppe med tidligere topputøvere tok turen til NC og 
NM i januar og gjorde comeback! En kjempesuksess og noe å bygge videre på! 
Kristian Lauvik Gjelstad inne på seniorlandslaget og sølv i NM. Skadet i sesongavslutningen. 
Amund Moster Haugen, Fjellguten IL, bronse i NM. Stabilt inn på topp 10 og 4. plass på VM 
på hjemmebane. 
Brage Jølberg Osen, Morgedal IL, internasjonal debut og sølv i NM. 
Maja Ek Brynilsen, Morgedal IL, er med på Skiforbundets satsingsgruppe 
Ane Hemmestad Sunde, Skarphedin IL, 4. plass i NM. Sliter fortsatt noe med en skade, men 
er motivert og vi gleder oss til fortsettelsen. 
 

Kompetanse 
I tillegg til den eksisterende kompetansen, har Liv Hemmestad vært aktivt støttende til 
landslaget med sin kompetanse på mental trening. 
 
For TVSK TK      
John Haagen Gjems 
Leder 
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Årsrapport Telemark og Vestfold skidommerlaug 2017-18 
 
Styrets sammensetning 
Leder                                  Helge Kjærmann 
Nestleder / sekretær       Jan Erik Wighus 
Kasserer                             Bjørn Halvor Hegna 
Styremedlemmer             Gunleik Haugom og Jan Kåre Abrahamsen 
Revisorer                           Inge Eriksrød og Torbjørn Solheim 
Valgkomite                        Hallgeir Seime, Bjørnar Pettersen og Glenn R. Helgerud 
Representanter til kretsens dommerutvalg er leder Helge Kjærmann, sekretær Jan Erik 
Wighus og kasserer Bjørn Halvor Hegna. 
 
Styremøter 
I tillegg til årsmøtet og høstmøtet på vindfjell har vi hatt 4 møter. 
 
Utdanning 
Vi har i år som i fjor prøvd å rekruttere noen nye kretsdommere uten hell, men vi har holdt 
kurs for noen elever fra hopplinja på idrettsgymnaset. Disse har bestått den teoretiske delen, 
men har ikke tatt den praktiske delen. 
Utover dette har det ikke vært noe utdanning inneværende sesong. 
 
 
Oppdrag 
Da flere av tilbakemeldingene fra dommerne inneholder renn som har kommet inn på 
fjorårets rapport 2016-17, sender jeg med et oppsett som Helge Kjærmann har mailet til 
meg. 
Jeg referer de innsendte mailene. 
 
Forbundsoppgaver 
Kjersti Rønjom- Måldommer COC/FIS Cup i Heddal – RAV AIR skiflyging i Vikersund – RAW 
AIR Holmenkollen. 
 
Torbjørn Paulsen- Måldommer COC / FIS Cup Heddal – RAW AIR Vikersund – RAW AIR 
Holenkollen - NC Huka. 
Stildommer NM kombinert i Midtstua. 
 
Gunleik Haugom- Målesjef RAW AIR Vikersund – Måldommer COC / FIS Cup i Heddal – 
Stildommer NC i Midtstua. 
 
Kai Sandbekk Stildommer Veteran NM i Huka K 90 
 
Hallstein Baarset- Dommerkandidat veteran-NM Hasselbakken – TD assistent NC Midtstua – 
Dommer NC Høydalsmo – dommer NC Notodden. 
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Glenn Remi Helgerud Dommer Solan Gundersen Vinterleker – kombinert NM i Midtstua – 
Veteran NM stor og liten bakke Huka og Hasselbakken – TD junior NM på Lillehammer- 
Måldommer RAW AIR i Vikersund og Homenkollen. 
 
FIS oppgaver 
Inge Eriksrød- stildommer COC Notodden – Hoppuka Bischofshofen og Innsbruck- COC på 
Rena. 
 
Jarle Solbu- COC Trondheim – COC for damer og FIS cup for menn på Notodden – WC/NC 
kombinert Holmenkollen – WC Vikersund RAW AIR. 
 
Sender med 2 Bilag som Helge har tatt ut fra Terminlisten, dette er det jeg greier å få til. 
Håper det blir lettere neste år da går vi over til kalenderår rapportering. 
 
Litt om siste sesong. Værmessig har sesongen vært bra, kanskje litt for mye snø til tider, men 
det er bare et avlyst renn- det er meget bra. 
Men som foregående år sliter vi med bytting av renndatoer, som det ikke blir opplyst om før 
i siste liten- og noen ganger ikke opplyst. 
Det er eksempler på at det tilfeldig er blitt sett på facebook. Facebook er et glimrende sosialt 
medium, men i våre rekker er mesteparten av dommerne 60+ og er ikke på facebook, derfor 
foretrekker vi en mail eller en telefon om endringene. 
 
Mye av endringene skyldes også det evige problemet med terminlisten fra forbundet. 
Renndatoer med oppsett om rennleder, TD og utstyrskontroll kommer, men ikke med 
dommeroppsett. Uten dette oppsettet er det vanskelig for oss å få en komplett dommerliste 
for sesongen. 
Tross disse problemene har dommerne i år som foregående år, tatt dette på sparket for få 
kabalen til å gå opp. 
De har sagt tidlig i fra når det ikke passer, og det er ikke noe problemer med å få tak i 
dommere når det er nødvendig. 
Vi takker alle for den velvilje og smidighet dere har vist i siste sesong. 
Vi takker også Helge Kjærmann som også i år har har klart og rodd dette i land på en 
mesterlig måte. 
Medlemstallet er 22 pluss 3 som bare betaler til TVSDL, i alt 25 medlemmer 
Vi pleier å avslutte rapporten med at vi håper det blir bedre neste år, men i år har det faktis 
vært mye bedre enn foregående år. 
Det har bare vært bare 2 avlyste renn og 15 endringer på dommeroppsettet- i fjor var det 25 
endringer. 
 
Jan Erik Wighus 
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Årsrapport Telemark og Vestfold skidommerlaug 2018 
                                      Gjelder fra 14/5 til 31/12 2018 

Styrets sammensetning 
Leder                                         Helge Kjærmann 
Nestleder/sekretær                Jan Erik Wighus 
Kasserer                                    Bjørn Halvor Hegna 
Styremedlemmer                    Gunleik Haugom og Jan Kåre Abrahamsen 
Revisorer                                   Inge Eriksrød og Torbjørn Solheim 
Valgkomite                                Bjørnar Pettersen og Glenn Remi Helgerud 
Representanter til kretsens dommerutvalg er Helge Kjærmann, Jan Erik Wighus og Bjørn 
Halvor Hegna 
Utdanning: Helge Kjærmann og Gunleik Haugom 
 

Styremøter 
I tillegg til årsmøtet har vi hatt 2 styremøter. 

Utdanning 
Vi har utdannet 3 kretsdommere hvor av 2 stk. er helt ferdige, det er Kristiane Rønjom fra 
Skotfoss og Aleksander Abrahamsen fra Odd skiklubb. 
Åsne Etterstad mangler en målerprøve. 

Oppdrag 
Det har vært en kort sesong fra siste årsmøte til 31/12 2018, men noen av våre dommere 
har vært på farten. 

FIS oppdrag 
Jarle Solbu har dømt WC menn i Nizhny Tagil (Russland) og FIS cup menn COC damer på 
Notodden. 
Inge Eriksrød har dømt WC damer på Lillehammer.. 

Forbundsoppdrag 
Kjersti Rønjom har vært i Vikersund og dømt NC 
Helge Kjærmann har dømt NC i Gjerpenkollen og 2 plastrenn i Hasselbakken 
Gunleik Haugom har dømt NC kombinert i Midtstua, NC Gjerpenkollen, NM i Midtstua og 
vært måldommer i FIS cup og COC på Notodden. 
 
Som sagt innledningsvis har dette vært en kort periode som for det meste har bestått av sol 
og varme, derfor lite aktivitet. 
Dette var nødvendig for å komme intakt med resten av idretts-Norge pluss et ønske fra 
Brønnøysund. 
Neste sesong blir som den skal være fra 1/1 2019 til 31/12 2019 
Medlemsantallet er 22 stk hvor av 2 passive og tre som bare betaler til TVSDL. 
 
Jan Erik Wighus 
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Revidert regnskap 2017 
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Revisjonsberetning 2017 
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Revidert regnskap 2018  
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Revisjonsberetning 2018 
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Forslag/innkomne forslag og saker 
 

Saker fra Kretsstyret: 
 

Sak 6.1 Behandle forslag til endring i lov for TVSK 
Side 73 

Innstilling, styret TVSK: 
Endringer i loven vedtas slik den foreligger 

Sak 6.2 Behandle forslag til revidert anleggsplan for TVSK 
2019-23 
Side 86 

Innstilling, styret TVSK: 
Ny anleggsplan for TVSK godkjennes slik den foreligger 
 

Sak 6.3 Gi det nye styret fullmakt til å fremme saker til 
skitinget 2020 
 
Kort om saken: 
Alpinkomiteen ønsker en endring i drift av anlegg som ikke er tilknyttet større 
skidestinasjoner/byer, slik at disse anleggene kan holdes i gang og stimulere til økt 
rekruttering også på mindre steder. En stor utfordring er at disse anleggene må stenges, 
grunnet økonomiske utfordringer knyttet til drift. Det er derfor ønskelig å fremme en sak for 
forbundet under skitinget 2020 rundt denne problematikken.  
 
Innstilling, styret TVSK: 
Det nye styret gis fullmakt til å utarbeide og fremme forslag rundt arbeid med å få drift i 
små anlegg som ikke er tilknyttet større skidestinasjoner/byer, til skitinget 2020. 
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Sak 6.1  
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Sak 6.2 
 

Anleggsplan for TVSK 
 

 

 

Perioden 2019 - 2023 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kretstinget 2019 
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Skikretsens anleggsplan er forankret i KUD – NIF – 
NSF’s overordnede målsetninger: 
 
 
KUD målsetning (Kulturdepartementet, 2018).  

 
• Legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett 

eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. 
• Bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett 

og fysisk aktivitet 
• De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-

12 år) og ungdom (13-19 år). 
• Legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i idrett og 

fysisk aktivitet. 
• Legge til rette for at personer som er inaktive kommer i gang med fysisk 

aktivitet.  
• Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg 
• Idrettsanlegg i lokalmiljø 
 

NIF målsetning (Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komitee, 
2015) 
 

• Minimum én milliard kroner til idrettsanlegg hvert år over statsbudsjettet. 
• Regionale forskjeller i anleggsdekning skal reduseres. 
• Større finansieringen gjennom spillemidler, ved bygging av idretts- og 

nærmiljøanlegg. 
• Gratis bruk av offentlige idrettsanlegg når det gjelder idrettstilbud rettet mot 

barn og unge.  
• Driftsstøtte til idrettslag med egne anlegg 
• Offentlige eide anlegg og gymnastikksaler er tilgjengelig for den aktive 

idretten på helårsbasis. 
• Bygging av idrettshaller og utendørs aktivitetsområder ved bygging av nye 

skoler.  

• Miljøvennlig og energieffektive byggemåter 

 

NSF målsetning (Skipolitisk dokument, 2016) 
• Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal legge til rette for helårsanlegg 

der folk bor, som skaper variert aktivitet på ulike underlag  
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• Skikretsene skal til enhver tid ha en gjeldende anleggsplan som skal være 
førende for størrelse, plassering og prioritering av skianlegg  

 
• Skiforbundet skal arbeide for snøsikre skianlegg gjennom å bidra til utvikling 

av klimavennlig snøteknologi  
 

•   Skiforbundets grener skal ha kvalifiserte anleggsrådgivere    
 
Skikretsens målsetning: 
Skikretsens målsettinger knyttet til anlegg, er basert på målene i skipolitisk 
dokument (SPD), og forankret i kretsens handlingsplan (2019-21). 
 

• Skikretsen skal gjennom utforming av anleggsplan stimulere til utvikling av 
nærmiljøanlegg som kan brukes hele året 
 

• Skikretsen skal definere det til enhver tid gjeldende anleggsbehov som skal 
fremkomme i skikretsens anleggsplan for perioden 

 
• Skikretsen skal stimulere til å bygge anlegg med snøproduksjon 

 
• Skikretsens anleggsplan skal definere langsiktige anleggsbehov, og definere 

prioriterte områder for konkurranseanlegg og antall anlegg i ulike 
anleggskategorier 

 
• Skikretsene skal støtte klubber som påtar seg ansvar for store anlegg 

gjennom informasjon, veiledning og kompetanseformidling om finansiering og 
utbygging 
 

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 
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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 sannsynligvis 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, istedenfor 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 ifra 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 
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). Anlegget 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.  
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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. Det er investert mye 

i anleggene i Vrådal, Rjukan, Rauland, Lifjell, Haukeli, Siljan, Hallbjønnsekken og Gautefall 

de senere årene, og disse anlegget er blitt en viktig rekrutteringsarena for kretsen. 

 

Dessverre er det en tendens til at flere mindre anlegg må legges ned grunnet økonomi og for 

lite ressurser til drift. På bakgrunn av dette mister vi flere gode rekrutteringsanlegg. Siljan 

skisenter, Svarstad skisenter og Skien fritidspark har ikke hatt drift siste sesong.  

 

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.) 

Kretsen ønsker et sentrumsnært alternativ for Grenlands befolkning, som kan nåes med 

kollektiv transport. Med tanke på nedlegging av flere sentrumsnære anlegg de siste årene, kan 

dette være en urealistisk målsetting. Når det gjelder mindre anlegg er derimot Skien 

Fritidspark på banen med frivillige aktører til drift av sitt anlegg, uten at dette ennå er avklart.  

 

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 enhver tid stilles. 

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

 

 

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. Innendørs trening 

gjennomføres noe i trampolineparker- eks Larvik. Trening vinterstid gjennomføres noe i 

samarbeid med Rauland, og anleggene der. Det er også organisert samarbeid på med 

freestyleklubber i Buskerud skikrets. 

 

Behov: 
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 
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4.   HOPP 

 

Dagens situasjon: 
I Telemark, finnes det pr. idag 2 hoppanlegg med bakker K 17 – 90 m – Huka Hoppanlegg, 

Høydalsmo IL og Tveitanbakken, Heddal IL. Begge anleggene er tilknyttet 2 – 3 mindre 

bakker med variabel standard. Tveitanbakken hadde FIS godkjenning frem til 2018, og denne 

er fornyet for nye 5 år. Befaring, samt utbedring av avsatser og bom er utført sommer/høst 

2018. 

 

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

Hasselbakken (HS 67) (Skotfoss Turn og IF) Breimyrbakken (Botne IF) og Rugtvedtkollen 

(IF Pors, har ikke vært i bruk på flere år). Huka Hoppanlegg, Tveitanbakkene, Hasselbakken 

og Rugtvedtkollen er alle utstyrt med skitrekk. De samme anleggene er også utstyrt med 

snøproduksjonsanlegg. Når det gjelder mindre bakker, er dette relativt godt utbygd, i kretsen 

finnes det 5 bakker i størrelsen K 40 – 45 m, Tveitanbakken, Rugtvedtkollen, 

Breimyrbakken, Hasselbakken og Rambergkollen. Skolebakken, Hof i Vestfold, har tre 

bakker i størrelsen K 5, K 10 og K 20.  Hasselbakken gjennomgikk en større rehabilitering, 

og stod i 2016 ferdig med 4 plastlagde bakker, K 7, K 17, HS 42 og HS 67.  

 

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, noe som også vil bidra til å utvide sesongen i hele skikretsen. 
Utbygging av nye større hoppanlegg er for tiden lite aktuelt. 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:  
Vedlikehold og modernisering av eksisterende anlegg blir prioriterte oppgaver fremover. 
Hoppbakke K 120 i TVSK, kunne nok vært ønsket, men er neppe realiserbart med tanke på 
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. 
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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. På Gulset (Skien) arbeides det nå med reguleringsplan for rulleskianlegg 

med løyper på ca 3 km, i tilknytning til Hasselbakken. Et slikt anlegg vil legge godt til rette 

for utøvelse av kombinert året gjennom, og vil også tjene som et rekrutteringsanlegg.   

 
 

6. LANGRENN 

 

Dagens situasjon 
Tabellen under viser dagens situasjon. Anleggene er klassifisert i henhold til avsnitt 1, der: 

• Kl.1 – FIS godkjent 

• Kl.2 – Anlegg for nasjonale konkurranser 

• Kl.3 – Anlegg for kretskonkurranser. 

• Kl.4 – Lokale anlegg, lysløyper 
 
 
Kl. Anlegget sitt navn Klubb Lengde Lysløype Snøprod Stadion 

Kl. 1 Storås Skistadion Stokke IL 10 km 5 km Ja Ja 
Kl. 1 Høydalsmo 

Skianlegg 
Høydalsmo IL 10 km 5 km Nei Ja 

Kl. 2 Fylkesanlegget i 
Borgen 

Svarstad IL 12 km 10 km Ja Ja 

Kl. 2 Gautefall Biathlon  4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Bibo idrettspark IL Ivrig 3,75 km 3,75 km Ja Ja 
Kl. 3 Grønkjær AL Heddal IL 7,5-10-

15 km 
5 km Ja Ja 

Kl. 3 Jarseng Skianlegg IF Ørn 4 km 4 km Ja Ja 
Kl. 3 Åmdal IL skiarena Åmdal IL 5km 3,3km Nei Ja 
Kl. 3 Botnemarka Botne SK 10 km 10 km Ja Ja 
Kl. 3 Runar Ski IL Runar 3,3 km 3,3 km Ja Ja 
Kl. 3 Drangedal lysløype Drangedal IL 2, 5 km 2, 5 km Nei Ja 
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Kl. 3 Lysløypa Larvik Ski Larvik Ski 3,3 km 3,3 km Ja Ja 
Kl. 3 Lysløypa på 

Skoppum 
Skoppum IL 4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Heistad IL Hei     6 km 5 km Ja Ja 
Kl. 3 Lysløype Andebu Andebu IL 6 km 5 km Nei Ja 

Kl. 4 Helgen Helgen idrettslag 20 km 2 km Nei Nei 
Kl. 4 Hedrum IL Lysløype Hedrum IL Skigruppe 1,3km 1,3km Nei Nei 
Kl. 4 Ljosløupa Morgedal IL 3 km 3 km Nei Nei 
Kl. 4 Lysløypa i Marum Store Bergan IL 5,6km 5,6 km Nei Nei 
Kl. 4 Lysløype Bergsåsen Ramnes IF 1,3m 1,3m Nei Ja 
Kl. 4 Siljan IL lysløype Siljan IL 3,2 km 3,2 km Nei Ja 

Kl. 4 Ca. 50 lysløyper i Telemark og Vestfold i tillegg til dette  

 
 

Kvaliteten på våre anlegg er varierende. De to FIS godkjente anleggene har god kvalitet, og i 

Storås Skistadion ble det vinteren 2015 avholdt Hovedlandsrenn. I Høydalsmo har det vært 

arrangert COC renn i kombinert de siste årene. Hverken fylkesanlegget i Borgen eller 

Gautefall Biathlon har FIS godkjenning, og de kan dermed ikke kjøre FIS-renn. 

 

Det finnes relativt mange Kl. 3 anlegg i kretsen, men igjen er det av varierende kvalitet. Noen 

har blitt betydelig oppgradert de siste årene, som eksempelvis IL Runar sitt anlegg, Jarseng 

skianlegg, anlegget i Botnemarka og anlegget til Larvik Ski. Alle disse anleggene har 

snøproduksjon og det har vist seg vesentlig for å holde skiløypene åpne gjennom 

vintersesongen. Andre anlegg har et behov for modernisering og tilrettelegging for 

snøproduksjon, men dette må veies mot tilgjengelige ressurser for å drifte slike anlegg. Disse 

anleggene er viktige med hensyn til avvikling av kretsrenn og andre lokale renn. Anleggene 

bør derfor være til en viss grad være snøsikre eller har kunstsnøproduksjon. Det er også 

ønskelig at anleggene er spredt over hele kretsen. 

 

Det finnes totalt ca. 70 lysløyper i skikretsen 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. 

 

 

Behov 
De to FIS godkjente anleggene er begge å anse som snøsikre. Anlegget i Høydalsmo ligger på 

650 m.o.h og anlegget i Stokke har en betydelig utbygd kapasitet for snøproduksjon. I forhold 

til tidlige arrangementer og som reserveanlegg i snøfattige vintre burde det vært etablert et 

anlegg i høyfjellet som også har snøproduksjon. Rauland eller Gaustablikk kan være aktuelle 

områder. Her er det også betydelig hotellkapasitet som gjør det mulig å avholde nasjonale 

konkurranser. Et slikt nytt anlegg bør ha FIS homolegerte traseer. 

 

Det er ytterligere behov for oppgradering av både Kl. 2 og Kl. 3 anleggene med hensyn til 

snøproduksjon og/eller løypekvalitet. Dette for å sikre gjennomføring av kretsrenn og 

treninger i snøfattige vintre også i lavlandet. 
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Kl. 4 anlegg (lokale lysløyper og trenings/skileikanlegg) er primært klubbanliggende og 

behov må vurderes av klubber og kommuner lokalt. Det er dog et behov for noen grad av 

snøproduksjon også her, for å sikre tilgang til skiforhold med tanke på rekruttering. 

 

 

Plan 
Kretsen ønsker å følge opp utvikling av FIS-anleggene, samt eventuell utvikling av et nytt 

FIS-godkjent anlegg i høyfjellet. Dette er viktig for å sikre gode konkurranseanlegg til større 

konkurranser, samt som reserveanlegg for kretsmesterskap og andre større lokale renn. 

 

Kretsen ønsker at flere anlegg kan graderes som Kl. 2 anlegg (det vi si anlegg som kan ta 

nasjonale konkurranser uten nødvendigvis å være FIS godkjent). Anlegg som er regionale, 

interkommunale eller av typen «fylkesanlegg» er viktige for å sikre at kretsens store renn 

(KM) kan arrangeres spredt over kretsen. Regionale anlegg hvor flere klubber samarbeider 

om drift vil i så måte bli prioritert. Anlegg som har flerbruksmuligheter vil også være 

prioritert. Kretsen vil påvirke kommuner og fylkeskommuner til å prioritere spillemidler, 

anleggstilskudd og driftstilskudd til slike anlegg. 

 

Kretsen ønsker å bidra enten gjennom egne ressurser eller NSFs anleggskonsulenter til at 

både rehabilitering av anlegg og nye anlegg bygges slik at de er tilpasset kravene til trening 

og konkurranser. Fokusområde vil være anlegg i Kl. 2 og Kl. 3, samt oppfølging av Kl. 1 

anlegg. Bygging av Kl. 4 anlegg anser vi primært å være et kommune/klubbanliggende. 

 

Grønkjær skisenter ønsker å rehabilitere og utvide eksisterende anlegg, med blant annet nye 

og asfalterte løyper, noe som vil gjøre dette til et helårs fleridrettsanlegg.  

 

Rjukan IL (sammen med Gaustad og Kvitåvatn turistservice) har gjennomført fase 1 av 

anleggsutbygging på Gaustablikk. Det står nå 6 km turløyper ferdig med lys. Det er planlagt 

videreføring av denne løypa rundt Kvitåvatn, som fase 2 i utbyggingen.  

 

6.a LANGRENN – sommeranlegg (rulleski) 

 

Dagens situasjon 
De siste årene har flere rulleskianlegg, både nærmiljøanlegg og større 

trening/konkurranseanlegg, kommet til. Deriblant anleggene til Stathelle og Omegn (Bunes) 

IL Hei, Gransherad IL (Lerkelunden), Stokke IL og IL Ivrig. 

Tabellen under viser rulleskianlegg i TVSK per d.d. 

 
 

Kl. Anleggsnavn Klubb Lengde Lysløype Snøproduksjon Stadion 

2 Gautefall 
Biathlon 

 4,5 km 4,5 km Ja Ja 

3 Nordbøåsen Bø SSL 1 km 1 km Nei Nei 

 Sandefjord IL Runar 2,2 km 2,2 km Ja Ja 
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 Storås 
Skistadion 

Stokke IL 2,5 km 
(3,5 km 
ferdig 
juni 
2019) 

2,5 km 
(3,5 km 
juni 
2019 

Ja Ja 

 Lerkelunden Gransherad IL 1 km  1 km Nei  Nei  

 Rauland IL Dyre Vaa     

3 Bibomyra IL Ivrig 1,3 km  1,3 km  Ja  Ja 

  IL Hei 1,38 km 1,38 km Ja Ja 

 Kolbånn Sannidal IL 0,8 km 0,8 km Nei Ja  

 Bunes Stathelle og 
Omegn 

0,8 km 0,8 km   

I kretsen jobbes det med flere planer for rulleskianlegg, deriblant flere nærmiljøanlegg og 1-
2 større konkurranse/treningsanlegg i Grenlandsområdet. I tillegg jobbes det med å få på 
plass flere nye rulleskianlegg rundt om i begge fylkene våre, tilknyttet befolkningstette 
områder. 
 

Behov 
Behovet for rulleskianlegg er sterkt økende både på grunn av økt aktivitetsnivå (flere som 
går på rulleski), samt det faktum at stadig yngre utøvere nå trener på rulleski. Flere ulykker 
med rulleski i trafikken tilsier at spesielt yngre utøvere må få tilgang til anlegg for 
rulleskitrening. Det er også behov for flere konkurranseanlegg med løypelengder opp mot 
3km. 
 

Plan 
Kretsen skal 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 for eksempel 
gang og sykkelstier – på den måten blir vi i stand til å ivareta rulleskibrukernes interesser 
bedre enn i dag. 
 
Kretsen har etablert kriterier for større konkurranse/treningsanlegg, styrevedtak ref. sak 37, 
2013-2015/TVSK: 

• Skal inneha snø produksjonsanlegg  

• Flerbruksanlegg, andre idretter som blant annet skiskyting. 

• Bør være på minimum 2,5 km asfalterte løyper 

• Anlegget bør kunne arrangere arrangementer/konkurranser på en viss størrelse, 
eksempelvis Norges cup/Hovedlandsrenn 

• Anlegget bør være et helårsanlegg 
 
Kretsen ønsker å prioritere følgende større trenings/konkurranseanlegg, i prioritert 
rekkefølge: 
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1. Gulset/Kollmyr – Gulset IF, et større treningsanlegg (konkurranser i fase 4) som også 
ivaretar hopp/kombinert ved å legge løypa inntil hoppbakken i Hasselbakken, som nå 
er blitt et helårs hoppanlegg. Ønsker å satse i 4 faser, hvor totalen utgjør et meget 
godt anlegg for lokalmiljøet, samt utøvere i kretsen. Det jobbes per d.d med 
reguleringsplan. 

 
2. Jarseng – IF Ørn, et større trenings og konkurranseanlegg som også ivaretar blant 

annet skiskytting slik at det blir et flerbruksanlegg. Anlegget vil være en sterk tilvekst 
for kretsen og deres utøvere. Anlegget vil være av en slik art at det vil være mulig å 
arrangere større konkurranser. Ønsker å bli få en regional status med et 
interkommunalt samarbeid med Porsgrunn- og Skien kommune. 

  
Prioritering av «nærmiljøanlegg»: (i prioritert rekkefølge) 

1. Gulset/Kollmyr – Gulset IF, fase 1 av prosjektet er et mindre «nærmiljøanlegg» 
tilknyttet skole, idrettshall og fotballbane. 

2. Grønkjær skisenter – Heddal IL, ønsker å bygge et rulleskianlegg i eksisterende 
løypenettverk (sprintløypene) på inntil 1,5 km. 

 
Kretsen er sikker på at disse anleggene vil være en tilvekst for hele samfunnet i forhold til 
fokus på folkehelse, samt vil føre til økt rekruttering til skisporten samt økt aktivitet for 
generelt blant befolkningen. Og ikke minst få på plass gode anlegg som vil ta brukerne vekk 
fra bilveier, sykkelstier og inn i områder tilpasset aktiviteten. Sikkerheten til alle brukere av 
rulleski blir ivaretatt ved etablering av disse anleggene. 
 
 

7. SKILEIK  

 

Dagens situasjon: 
Det er i dag tilrettelagt for skileik-aktiviteter i forbindelse med noen av skianleggene i 
kretsen. 
Planer for slike aktiviteter foreligger også både i idrettslag, skoler og barnehager. Årsskiftet 
14/15 åpnet det et nytt skileikanlegg i Høydalsmo. Foreløpig er det utbygd få permanente 
skileikanlegg i Telemark og Vestfold. 
 

Behov: 
Tilrettelegging for skileikaktiviteter og utbygging av permanente skileikanlegg vil være 
nødvendig 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. 
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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 4 klubber som i 
dag har flere aktive utøvere og jobber aktivt med rekruttering. Morgedal, Skade, Skarphedin 
og Fjellguten. 
Fjellguten arrangerer WC hvert år på Gaustablikk, og i 2019 ble VM i Telemark avholdt her.  
TVSK er en del av regionssatsingen 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. 

 

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. 
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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 

• Støy fra snø produksjonsanlegg bør sjekkes med respektiv kommune før innkjøp. 

• Strømtilførsel etc. etc. 
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Lagskontingent 2019-2021 
 

Styret i TVSK foreslår at kontingenten endres i kommende 
periode 2019-2021: 
 
Kort om saken: 
Med bakgrunn i indexjustering, og en nedgang i medlemsmassen som fører til lavere 
inntekter for kretsen, ønsker styret og øke medlemskontingenten noe slik at den er tilpasset 
kostnadsutviklingen de kommende årene. Det gjøres likevel ingen endring i 
lagskontingenten for de minste klubbene (0-50 medlemmer), da lagskontingenten utgjør en 
stor del av samlede utgifter for flere av de minste klubbene.  
 
Følgende satser er gjeldene: 

• 0-50 medlemmer: 2500,- kr 

• 51-100 medlemmer: 3700,- kr 

• 101+ medlemmer: 5000,- kr 
 
Kretsstyret ønsker å endre satsene til følgende: 

• 0-50 medlemmer: 2500,- kr 

• 51- 100 medlemmer: 4200,- kr 

• 101+ medlemmer: 6000,- kr 
 

Innstilling fra kretsstyret:  
Forslaget godkjennes slik det er fremlagt  
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Budsjett 2019  
  Årsbud. innt. 2019 Årsbud. kostn. 2019 Årsbud. res. 2019 

20 - Administrasjon       

     95002 - Virksomhetskostnader  -30 000 656 900 626 900 

     20001 - Post 3 - Utdanning/kurs -20 000 20 000 0 

     20003 - Post 3 - Integrering- "Uten grenser" 0 0 0 

     20004 - Post 3- Ski i skolen- skileikkurs -10 000 10 000 0 

     20005- Post 3- Miljøsamlinger*2 -117 500 167 000 49 500 

     20006 - Post 3- Stimuleringsfond -200 000 200 000 0 

     20100 - Klubbaktivitet 0 20 600 20 600 

     20101 - Vår/høstmøte -19 000 61 000 42 000 

     20102 - Inntekter -640 700 0 -640 700 

     20103 - Møtevirksomhet styret/AU 0 25 000 25 000 

     20104 - Møtevirksomhet NSF/komiteer 0 50 000 50 000 

     20105 - Div tilskudd -296 300   -296 300 

     20106- Andre kostnader 0 110 500 110 500 

     20107- Kjøregodtgjørelser 0 22 500 22 500 

     20108 -Tilskudd NSF- trenerkurs USN -30 000 30 000 0 

Sum -1 363 500 1 373 500 10 000 

30 - Alpin       

     30100 - Administrasjon AK  -72 260 11 260 -61 000 

     30160 - Barmarkssamlinger x 2  0 3 000 3 000 

     30161 - Skisamlinger før sommeren 0 0 0 

     30162 - Skisamlinger august 0 1 000 1 000 

     30420 - Hovedlandsrennet fart  0 15 000 15 000 

     30421 - Hovedlandsrennet teknisk 0 12 000 12 000 

     30520 - Telenor Landsfinalen  0 9 000 9 000 

     30320 - Junior NM  0 8 000 8 000 

     30163 - Skisamlinger September 0 1 000 1 000 

     30164 - Skisamlinger Oktober 0 2 000 2 000 

     30165 - Skisamlinger november 0 2 000 2 000 

     30166 - Skisamlinger desember 0 8 000 8 000 

Sum -72 260 72 260 0 

50 - Hopp       

     50100 - Administrasjon HK  -69 200 14 200 -55 000 

     50160 - Samling 1 (høst) 0 7 500 7 500 

     50161 - Samling 2 (vinter) 0 7 500 7 500 

     50220 - Senior NM  0 10 000 10 000 

     50320 - Junior NM  0 12 000 12 000 

     50420 - Hovedlandsrennet  -15 000 35 000 20 000 

     50520 - Solan Gundersen Vinterleker  -12 000 22 000 10 000 

     50101 - Dommerutvalget -14 000 0 -14 000 

     50221 - Senior NM Kombinert 0 2 000 2 000 

Sum -110 200 110 200 0 

70 - Langrenn       

     70100 - Administrasjon LK -190 300 0 -190 300 

     70210 - Kretslag - Team Veidekke Oslofjord 0 30 000 30 000 

     70150 - Nordea TV-cup  0 5 000 5 000 

     70160 - Samlinger  -155 000 185 000 30 000 

     70220 - Senior NM del I- Meråker -7 500 12 500 5 000 

     70321 - Junior NM del I/NC jr - Åsen -41 500 54 500 13 000 

     70322 - Junior NM del II/NC jr - Savalen -47 000 76 500 29 500 

     70341 - NC junior- Konnerud -41 500 51 500 10 000 

     70221- NM sr del II/NC sr /Nc jr - Lygna -15 000 17 000 2 000 

     70420 - Hovedlandsrennet- Gålå -37 500 65 000 27 500 

     70421 - Ungdomsstefetten- Oslo -1 000 27 500 26 500 

     70240- Nasjonale renn div -3 200 15 000 11 800 

Sum -539 500 539 500 0 

71 - Grenland Ski       

     71001 - Post 3- Utdanning 0 0 0 

     71101 - Klubbavgifter  -37 500 0 -37 500 

     71102 - Treningsavgifter -64 500 0 -64 500 
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     71103- Andre inntekter 0 0 0 

     71104 - Sponsorinntekter -120 000 0 -120 000 

     71106 - Trenerhonorarer 0 85 000 85 000 

     71107 - Kjøregodtgjørelser 0 30 000 30 000 

     71108 - Konkurransedresser, trykking etc -45 000 65 000 20 000 

     71109 - Andre kostnader 0 35 000 35 000 

     71160 - Samling Rauland/Vierli -30 000 45 000 15 000 

     71161 - Samling Sjusjøen -85 000 115 000 30 000 

     71162 - Samling Gautefall -5 000 12 000 7 000 

     71163- Andre samlinger 0 0 0 

Sum -387 000 387 000 0 

72 - Team Nordre Vestfold       

     72001- Post 3- Utdanning 0 20 000 20 000 

     72100 - Administrasjon 0 37 500 37 500 

     72101 - Klubbavgift -142 000 0 -142 000 

     72102 - Løperavgift -58 000 0 -58 000 

     72103 - Sponsorinntekter -95 500 60 000 -35 500 

     72106 - Trenerhonorar 0 125 000 125 000 

     72107 - Kjøregodtgjørelser 0 29 000 29 000 

     72108 - Tilskudd utstyr utøvere 0 20 250 20 250 

     72160 - Samling Sognefjellet 0 7 500 7 500 

     72161 - Samling 2 0 8 000 8 000 

     72162 - Samling November (ski) 0 21 500 21 500 

     72340 - NC jr- Konnerud -6 750 28 500 21 750 

     72220- NM sr del I- Meråker 0 0 0 

     72321 - NM jr del II/NC jr 3- Savalen -6 750 28 500 21 750 

     72420 - HLR Gålå -4 550 28 300 23 750 

     72320 - NM jr del I/Nc jr 2- Åsen -6 750 28 500 21 750 

     72221 - Senior NM del II/NC jr 4- Lygna -5 700 28 200 22 500 

  0 6 000 6 000 

Sum -326 000 476 750 150 750 

80 - Telemark 0 0 0 

     80100 - Administrasjon TK  -13 840 5 840 -8 000 

     80160 - Gaustablikk  -70 000 70 000 0 

     80161 - Romjulssamling  0 0 0 

     80162 - Leie av hall barmarkstrening 0 3 000 3 000 

     80240 - NM 2019 -15 000 20 000 5 000 

     80163-  Samling Vierli 0 0 0 

     80250 - Regionscup  0 0 0 

Sum -98 840 98 840 0 

        

Totalt -2 897 300 3 058 050 160 750 

 
Adm. har et negativt resultat i budsjettet på kr 10 000 for 2019. Dette er stipend som deles 
ut fra en jubileumsavsetning som kretsen har.  
 
TNV har et negativt resultat på kr 150 750 i budsjettet for 2019. TNV ønsker dette året å 
bruke av egenkapitalen til teamet, som skal gå til utdanning og rekruttering, samt kjøp av 
utstyr til smørevogn (hovedsak testski). 
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Rammebudsjett 2020-21 
 
 

 Budsjett 2020   Budsjett 2021   

  Inntekter Utgifter Resultat Inntekter Utgifter Resultat 

20 - Administrasjon -1 302 500 1 312 500 10 000 -1 302 500 1 312 500 10 000 

     95002 - Virksomhetskostnader  -30 000 656 900 626 900 -30 000 661 900 631 900 

     20001 - Post 3 - Utdanning/kurs -25 000 25 000 0 -25 000 25 000 0 

     20003 - Post 3 - Integrering- "Uten grenser" -5 000 5 000 0 -5 000 5 000 0 

     20004 - Post 3- Ski i skolen- skileikkurs -10 000 10 000 0 -10 000 10 000 0 

     20005- Post 3- Miljøsamlinger*2 -117 500 167 000 49 500 -117 500 167 000 49 500 

     20006 - Post 3- Stimuleringsfond -150 000 150 000 0 -150 000 150 000 0 

     20100 - Klubbaktivitet 0 21 600 21 600 0 21 600 21 600 

     20101 - Vår/høstmøte -20 000 57 000 37 000 -20 000 61 000 41 000 

     20102 - Inntekter -645 000 0 -645 000 -645 000 0 -645 000 

     20103 - Møtevirksomhet styret/AU 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 

     20104 - Møtevirksomhet NSF/komiteer 0 60 000 60 000 0 50 000 50 000 

     20105 - Div tilskudd -300 000 0 -300 000 -300 000 0 -300 000 

     20106- Andre kostnader 0 112 500 112 500 0 112 500 112 500 

     20107- Kjøregodtgjørelser 0 22 500 22 500 0 23 500 23 500 

     20108 -Tilskudd NSF- trenerkurs USN 0 0 0 0 0 0 

 
 
Adm har et negativt resultat på kr 10 000 i budsjettet for 2020 og 2021. Dette er stipend 
som deles ut fra en jubileumsavsetning som kretsen har.  
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Forslag til handlingsplan TVSK 2019-2021 
 
 
 
 

 

Handlingsplan 2019-21 

Telemark og Vestfold skikrets 
Flest mulig, lengst mulig, best mulig-  

En nasjon bestående av skiløpere 

 

Handlingsplanen 2019-21 for Telemark og Vestfold skikrets bygger på Skipolitisk dokument 

2016-20, som ble vedtatt på Skitinget i Trondheim mai 2016. 

 

Verdigrunnlag 

Visjon 

Skiforbundet skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine 

ønsker og behov.  

Skiforbundets visjon er: 

• Mange, gode og glade skiløpere 

Verdier 

Skiforbundets arbeid bygger på det samme verdifundamentet som Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på.  

Skiidrettens verdier er: 

• Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd 

• All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet 

 

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) 

Skipolitisk dokument 2016-20 (SPD) bygger på en ny utviklingsmodell, Skiforbundets 

utviklingsmodell, som danner grunnlag for alle hovedmål og delmål som skal nås i 

planperioden, og den dekker alle innsatsområder. 
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Fig.1: Skiforbundets utviklingsmodell 

 

Modellen skal være skiidrettens røde tråd i kommende periode. Den gir føringer for hvordan 

framtidens organisasjon, utøvere, ledere, anlegg og arrangement skal være. 

Målet er at skiidretten skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig og best mulig. I dette 

ligger aktivitet både for funksjonsfriske og funksjonshemmede, for integrering av 

medlemmer som ikke har et tradisjonelt forhold til snø og ski, og integrering av medlemmer 

fra alle samfunnslag. Skiidretten skal være inkluderende med hensyn til nivå, alder, kjønn, 

sosial- kulturell bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering og økonomiskevne. 

For detaljer om de ulike nivåene i SUM, se figurer nedenfor. Disse nivåene med tilhørende 

fargekoder, danner også grunnlaget for oppbyggingen av både SPD og skikretsens 

handlingsplan 
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Kjernevirksomhet og rammevilkår 

 
 
Utøveren settes i sentrum, med et langsiktig utviklingsperspektiv.  

Rundt utøveren har vi: 

• Kjernevirksomheten for både klubb, krets og forbund er knyttet til 

o Trenere 

o Arrangement 

o Anlegg 

 

• Øvrige rammebetingelser 

o Opplæring og utdanning 

o Kommunikasjonsarbeid 

o Økonomiske rammevilkår 

o Internasjonalt arbeid 

o Samhandling- på tvers i organisasjonen og mellom organisasjoner 

Skiidrettens samlede hovedmål er gitt av mål for kjernevirksomheten og rammevilkårene. 

 

 

Arbeidsprosess Handlingsplan 2019-21 i Telemark og Vestfold skikrets 

I arbeidet med Handlingsplan 2019-21, har AU tatt utgangspunkt i nåværende handlingsplan 

(2017-19). Denne har blitt gjennomgått og revidert på de punkter og innsatsområder som 

kretsen ønsker å jobbe med de neste to årene. Innstilling til handlingsplan for 2019-21 er 

godkjent av styret 10.04.19. 
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108 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2019 
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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 revisorer og 2 vararevisorer 
D. Leder og nestleder i grenkomiteene 
E. Medlemmer til grenkomiteene 
F. Representanter til Skitinget og Idrettskretsting 
G. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste skikretsting 
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. 

A, B, C, D og G finnes i innstillingen fra Valgkomiteen på neste side. 
F er innstilt fra kretsstyret, og finnes i innstillingen på neste side.  
Foreløpig innstilling fra valgkomiteen på neste side. 
 
Fullstendig innstilling fra valgkomiteen vil bli fremlagt på tinget. 
 
E) Kretsstyret sin innstilling – kretstinget gir nytt styre fullmakt til å oppnevne medlemmer 
til fagkomiteene i skikretsen. 
Forslag til vedtak: Godkjennes 
 
F) Kretsstyret sin innstilling – kretstinget gir nytt styre fullmakt til å oppnevne 
representanter til Skiting og Idrettskretsting 
Forslag til vedtak: Godkjennes 
 
C) Kretsstyret sin innstilling – kretsen fornyer ikke avtalen med Revisjonsfirmaet Hem, 
Langemyhr og Olsen AS (HLO), og går inn i ny tingperiode uten engasjert revisor. Dette på 
bakgrunn av at kretsen har en årlig omsetning under 5.mill. Det innstilles to revisorer og to 
vararevisorer istedenfor kontrollkomite.  
Forslag til vedtak: Godkjennes 
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H) Kretsstyret sin innstilling - onsdag 5. mai 2021 – Skagerak arena, VIP 3. etg. 
Forsalg til vedtak: Godkjennes 
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*Gikk opp fra 1. vara til styremedlem august 2018, da Stein Henning Larsen (Sandar IL) trakk seg. 

 
 

Langrennskomiteen (LK) 

Leder Erik Christoffersen Gjenvalg Runar IL Vestfold 

Nestleder Birger Hage Gunnerød Ny som nestleder IL Ivrig Vestfold 

 

Alpintkomiteen (AK) 

Leder Patricia Olsson Ny som leder Rjukan Alpin Telemark 

Nestleder Kjetil Aarnes Ny Skien Alpin Telemark 

 

Telemarkskomiteen (TK) 

Leder John Haagen Gjems Gjenvalg Skien Alpin Telemark 

Nestleder Magnhild Ek Brynilsen Gjenvalg Morgedal IL Telemark 

 

Hopp-/kombinertkomiteen (HKK) 

Leder* Bjørnar Pettersen Ny Botne SK Vestfold 

Nestleder* Glenn Remi Helgerud Ny Siljan IL Telemark 

Valgt av styret etter fullmakt fra kretstinget 
 

Revisor med vara 

Leder Reidar Skjeggerød Ny  Ramnes IF Vestfold 

Medlem Kjell Ebbesberg Ny  Odds SK Telemark 

Vara Anita Beitdokken Ny  Stridsklev IL Telemark 

Vara Torkild H. Mosebø Ny  Sauland IL Telemark 

 

Valgkomite 

Leder Hege Melby Gjenvalg Svarstad IL Vestfold 

Medlem Hege Bakken Ny Heddal IL Telemark 

Medlem Helge Christiansen Ny Botne SK Vestfold 

Vara Elling Halseide Ny Skien Alpint Telemark 

 

TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS 
VALG 2019-2021 

AU 

Leder Johnny Mortensen Gjenvalg Svarstad IL Vestfold 

Nestleder Hanne Bakke Arvesen Gjenvalg Hauken IL Telemark 

Styremedlem Dag Nielsen Gjenvalg* IF Ørn Telemark 

Styremedlem Aud Torild Stensrød Ny som styremedlem Gulset IF Telemark 

Varamedlem Sven Håkon Kulbeck Ny Skien Alpin Telemark 

Varamedlem Stella Kval Ny IL Runar Vestfold 

Langrennskomiteen Leder/nestleder    

Alpintkomiteen Leder/nestleder    

Telemarkskomiteen Leder/nestleder    

Hopp/kombinertkomiteen Leder/nestleder    


