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DNS hovedstyre består av følgende medlemmer:

• President: Lasse Dehle På valg 1 år
• Visepresident: Arne Sandvik Ikke på valg
• Internasjonal formann: Bjørn Ove Larsen Ikke på valg
• Sekretær: Anne Gro Trygsland På valg 2 år
• Kasserer: Line Damgaard På valg 2 år, tar ikke gjenvalg
• Styremedlem: Alexandra Henderson På valg 2 år
• Styremedlem: Sturla Svendsen På valg 2 år
• Styremedlem: Gøran Dalhleim På valg 2 år
• Varamedlemmer: August Sællmann På valg 2 år, tar ikke gjenvalg

Knut Findreng Ikke på valg



FORENINGSÅRET 2021-2022.

Foreningsåret ble innledningsvis preget av restriksjoner grunnet Covid, og årets 
generalforsamling ble derfor avholdt digitalt i november 2021. For nærmere detaljer fra 
årsmøtet henvises til referat fra dette.

Situasjonen forandret seg imidlertid hurtig på slutten av året, og styret besluttet derfor, etter 
nøye overveielser og etter konsultasjon med relevant ekspertise, likevel å gjennomføre
kursholder-seminar, ISIA-oppdatering, skisamling for øvrige medlemmer samt julebord og 
sosialt samvær for alle medlemmer på Beitostølen i desember 2021.

Alle deltagere ble obligatorisk testet for Covid, og alle prøver var negative. 
Styret takker Beitostølen Skiskole for all praktisk hjelp med gjennomføringen av dette 
arrangementet.



Kursaktiviteten tok seg opp igjen i 2021-2022 og oversikt over antall kursdeltakere på ulike trinn i alle 
displiner vises senere i denne årsrapport.

Kursene ble holdt med rimelig geografisk spredning, men styret og UK har målsetning om at foreningen 
fremadrettet i større grad kan arrangere kurs i Midt- og Nord Norge.

UK har dessuten lagt ned et stort arbeide i å videreutvikle de digitale kurs på trinn 1 og 3. Dette 
arbeidet ble påbegynt i koranaperioden for å kunne opprettholde foreningens kurs-aktiviteter innenfor 
de rammer covid-restriksjonene ga, og takket være dette arbeidet er DNS pr. i dag ledende nasjon hva 
gjelder innovasjon og bruk av digitalt støttede kurs. 

Foreningens nye hjemmesider har blitt ferdiggjort og kommet i drift takket være en stor arbeidsinnsats 
fra foreningens styremedlemmer Alexandra Henderson og Sturla Svendsen  - godt hjulpet av daglig 
leder Sissel Astrup. Disse har også utviklet en digital løsning for foreningens medlemskartotek.

Foreningens økonomi er tilfredstillende og 2021-2022 viser et overskudd på kr. 53.209,19 mot
budsjettert overskudd for 2021-2022 på kr. 31.900,-.



DNS har ved foreningsårets avslutning totalt

165 betalende 
medlemmer

11 trinn 1-
medlemmer

82 trinn 2-
medlemmer

40 trinn 3-
medlemmer

32 trinn 4-
medlemmer



EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

På ordinær generalforsamling 2021 ble det fremsatt forslag om å endre kontingent for DNS ´medlemmer. Forslaget bygget på et ønske om en 
diffierentiert kontingent basert på hvilke fordeler som følger med hvert trinn (1 – 4 ).
Generalforsamlingen vedtok at forslaget skulle bearbeides videre og klargjøres til fremleggelse på neste generalforsamling.
Ettersom foreningsår og frist for innbetaling av årskontingent ligger usynkront, fant styret det ønskelig at forslag til ny kontingent ble behandlet 
på ekstraordinært årsmøte for at ny kontingent skulle kunne trå i kraft fra nytt foreningsår 2022 – 2023.
Det ble samlet tilstrekkelig antall underskrifter til at ekstraordinær generalforsamling kunne innkalles i overenstemmelse med DNS´lover.
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 23. september 2022, og forslaget om ny kontingent ble enstemmig vedtatt.

• De nye satser ble fastsatt til 
• Trinn 1 : kr. 100,-
• Trinn 2 : kr.  300,-
• Trinn 3 : kr. 700,-
• Trinn 4 : kr. 1000,-

Medlemskap i DNS er gratis fra avlagt eksamen Trinn 1 til førstkommende frist for kontingent-innbetaling.
Deretter betales medlemskontingent i overenstemmelse med de fastlagte satser for respektive trinn.
Dette forslag var eneste punkt på dagsordenen for ekstraordninær generalforsamling.



STYRETS 
ARBEIDE.

DNS´virksomhet har, i likhet med alle andre liknende organisasjoner, vært sterkt preget av restriksjoner som 
følge av Covid i foreningsårene 2019-2020 og 2020-2021, men DNS har likevel greid å opprettholde en viss
aktivitet både fysisk og digitalt de nevnte år.
DNS var eksempelvis det eneste land som i 2020 var i stand til å gjennomføre den nødvendige ISIA-oppdatering
digitalt.

Likevel var foreningens totale virksomhet selvsagt preget av de restriksjoner vi var underlagt i 2019, 2020 og 
2021.
Da det nye styret påbegynte sitt arbeide i desember 2021, var restriksjonene i forbindelse med Covid i ferd med 
å endre seg henimot en større åpenhet som medførte flere muligheter til å arrangere kurs, møter, 
arrangementer, eksamener, etc.

Det falt derfor det nye styret og UK naturlig og nødvendig å ”restarte” foreningen ved å gjennomgå våre 
arbeids- og organisasjonsrutiner med henblikk på å være best mulig rustet til igjen å kunne påbegynne full drift 
av foreningens aktiviteter og arrangementer.

Dette arbeidet var i prinsipp allerede påbegynt av det forrige styret i DNS i siste halvdel av foreningsåret 2020-
2021 – dels gjennom en arbeidsgruppe i styret, som avholdt 4 møter, dels ved et fellesarrangement for styret og 
UK på Beitostølen i oktober 2021.

Det nåværende styret og UK ønsket å fortsette og å utvide dette arbeidet, og startet med en gjennomgang av 
DNS´ lover.

Disse lover er fra 1998, da DNS ble reorganisert ved bl.a. sammenslåing av ASSF og NPS og foreningen gikk fra å 
være en paraplyorganisasjon for relevante medlemsorganisasjoner til å bli en forening med personlig 
medlemskap.

Konklusjonen var ganske klar :



Loven fra 1998 var, ikke uventet, preget av samtidens begreper, aktiviteter og organisasjonsformer, og behovet for en oppjustering var innlysende hvis loven 
skulle samsvare med nåtidens virksomhet.

Dette arbeidet viste seg hurtig å være relativt omfattende, og styret tillater seg derfor å fremlegge for årets generalforsamling et samlet forslag til nye lover, 
heretter foreslått benevnt ”Vedtekter” i henhold til normal foreningspraksis. 
Samtidig foreslås navnet endret til ”Den Norske Ski og Snøbrett Skole” for å samsvare med den aktivitet foreningen i dag repr esenterer.
Det samlede forslag til ny lov/nye vedtekter er i sin helhet vedlagt innkallelsen til generalforsamling 2022. 

I tillegg til de til enhver tid løpende forretninger/aktiviteter , har Styret forøvrig arbeidet med en lang rekke oppgaver, b l.a. :
DNS´strategi for fremtiden, rekruttering til DNS, DNS Ung, opprettholdelse av medlemskap, geografisk utbredelse, medlemsgoder, treningskultur for 
medlemmene, internasjonale spørsmål, herunder også Interski 23, skiinstruksjon som godkjent yrkesbetegnelse og poenggivende studiefaglig enhet, 
miljøaspekter og bæredyktighet, hvordan øke kvinneandelen blant kursholdere/trinn 3 og 4, medlemsundersøkelse m.m  

Scott Hammond har på styrets vegne vært i skriftlig kontakt med Utdanningsdepartementet, og kontakten med offentlige myndigheter ønskes fortsatt 
kommende foreningsår med det langsiktige mål at såvel utdannelse som yrket som sådan skal oppnå offisiell godkjenning og status.

Mange av de øvrige oppgaver er likeledes påbegynt, men langtfra avsluttet og ønskes videreført i neste foreningsår.

Totalt har styret avholdt 15 møter i inneværende foreningsår, hvorav tre møter har vært fysiske møter (Beitostølen i oktober, januar og Drammen i juni) i 
samarbeide med UK. Disse møter varte 2 – 3 dager. De øvrige 12 møter har vært avholdt digitalt. UK har deltatt på flere av disse møtene.

Referater fra (tildels lange og innholdsfyllte) møter har mesterlig blitt hurtig og effektivt utarbeidet av styrets sekretær Anne Gro Trygsland. 



ARBEIDSUTVALG (AU)

AU har i foreningsåret 2021-2022 bestått av

Lasse Dehle

Arne Sandvik

Bjørn Ove Larsen

Sissel Astrup

AU har som oppgave å forberede saker for kommende styremøter og i noen grad besørge 
løpende forretninger mellom styremøter. AU har i 2022 hatt møter i forkant av alle 
styremøter.



UTVIDET SAMARBEIDE MELLOM STYRET OG UK. 

En s tor og viktig del av DNS´
virksomhetsområde består i  å 

ti l rettelegge, arrangere og 
gjennomføre kurs og 

utdanning på a lle trinn og 
innenfor alle grener (alpinski, 
nordisk, telemark, snøbrett og 

s i tski).

Disse kurs skal forvaltes både 
i  henhold til DNS´lover og 

kursreglement og i samsvar 
med gjeldende retningslinjer 
og krav fra  IVSI og ISIA. Dette 

arbeidet har i  all hovedsak 
bl i tt løpende ivaretatt av UK 

(med uvurderlig praktisk 
support fra daglig leder Sissel 

Astrup).

Såvel UK som styret har 
ønsket å å  se på mulig 
utvikling og s tyrking av 
samarbeidsformer og 

kommunikasjon, samt, som 
del  av vår aktivitetsanalyse, 

også å  foreta en gjennomgang 
av vårt utdanningssystem 

m.m.

I  ti l legg ti l de to nevnte fysiske 
fel lesmøter, har UK videre 

vært invi tert til og deltatt i  en 
rekke av s tyrets digitale 

møter og så ledes vært en 
vigtig partner i  

gjennomgangen av DNS´
totale aktiviteter og 

organisasjon



Årsberetning utdanningskomiteen 2021-2022

Komiteen består av:

Leder:  Gøran Dalheim 
Arne Sandvik
Øyvind Aanes
Knut Teigen
Ole Blakstad
Tor Håvard Kolbu
Scott Hammond

Det har vært avholdt møter i utdanningskomiteen (UK) ved behov. Vi har hatt 10 møter på skype og rundt 8 arbeidsmøter. 

UK har også blitt invitert til 3 fysisk møter med styret i DNS; på Beitostølen i oktober, januar og i Drammen i juni.

Utover dette har vi hatt kommunikasjon på telefon og mail. 

UK har behandlet søknader om innpasning av utdanning og dispensasjonssøknader fra regelverk. 

UK har utviklet ett modulbasert trinn 1 alpint kurs. Dette innebærer at de som deltar må gjennomføre modul 1 før kurset. 4 dager
fysisk samling, og en modul etter kurset. 

Disse modulene er digitale og inneholder, teoritester, praksisrapport og innsending av filmer av egenferdighet for godkjenning. Kurset 
har vært jobbet med gjennom to år og startet under covid-19-perioden. 

Tilbakemeldingene har stort sett vært gode. Det er noen utfordringer knyttet til modulen etter kurs. Disse blir justert til kommende 
sesong. 

UK arrangerte kursholderseminar på Beitostølen i 2021. Temaet for seminaret var bruk av modulbasert trinn 1 alpint. 

UK organiserte og gjennomførte skilærerkurs sesongen 2021- 2022. Det ble for første gang kjørt en 4 dagers modul 1 på trinn 3.



Det ble kjørt regelmessige forelesninger og oppfølging av deltakerne digitalt mellom modulene. 
Deltakerne sendte inn videoer av egen skikjøring. 
Sensitivity: Internal. Dette ble sett av kursholdere og deltakerne fikk arbeidsoppgaver å jobbe videre med. 
UK har organisert og gjennomført skilærereksamen trinn 3 og 4 på Beitostølen i april 2022.
6 kandidater besto eksamen og vi gratulerer følgende nyutnvnte skilærere med Trinn 3 ISIA stamp :

Vilde Tveito
Lars Petter Lænn
Eivind Bergland
Yngve Øyeflaten
Alexander Raa Nielsen
Sissel Rødaas Astrup

Oversikt over antall kursdeltagere på DNS-godkjentekurs 2021/22 :
Ant deltagere: 308

A 1  - 136
A 2  - 69
A 3   - 9
A 4   - 0                              
S 1 - 9
T 1  - 85  



Rapport fra Internasjonal leder Bjørn Ove Larsen.

Bjørn Ove har hatt jevnlig kontakt med de organisasjoner DNS er tilsluttet (IVSI, ISIA og Interski).  

Covid 19 pandemien har påvirket ISIA og IVSI sine aktiviteter også i 2021/22 sesongen. Dog er generalforsamlinger for IVSI, I SIA og 
Interski gjennomført med fysiske møter.

IVSI har avholdt generalforsamling hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent. DNS deltok ikke.

Interski har avholdt generalforsamling hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent. Det er også valgt ny leder av Interski: Eric 
Stapelton (USA). DNS deltok ikke.

DNS v/Bjørn Ove deltok på ISIA sin generalforsamling i april i 3 Zinnen, Italia. Dette ble gjennomført i forbindelse med ISIA World SKI 
Forum hvor det ble arrangert workshops og konkurranser innenfor formasjonskjøring, instruksjon og storslalåm. Med bakgrunn i Covid 
situasjonen var det kun Tyskland, Italia og San Marino som stilte lag. World Ski Fourum var et testarrangement som vurderes for 
fremtiden som en ISIA samling mellom de 4 årige Interski arrangementene.



På ISIA sin generalforsamling ble regnskap og årsberetning godkjent. I tillegg 
ble ISIA sin reviderte Codes of Conduct gjennomgått og godkjent. 

Nytt valgt styre i ISIA:

President: Vittorio Caffi (4 år)
Visepresident Europa: Valentin Kiedask (4 år)
Visepresident Amerika: Martin Bauer (4 år)
Visepresident Asia: Kiminobu Sugiyama(4 år)
Kasserer: Kataling Egri (4år)

Advisers/Styremedlemmer (4 år):

Timo Weisby (Fin)
Wojtek Woznica (Pol)
Sandi Murovec (Slo)
Tomislav Sepic (Cro)

ISIA jobber også med å etablere ISIA Quality Standard og ISIA Ski School 
Standard som er en veiledning man kan velge å benytte. DNS har bidratt med 
dokumentasjon for opplæringsstige sammen med tilsvarende fra andre land.
ISIA Job Platform med hensikt å tilby en Wide World arbeidsmulighet for 
skilærere. Pr i dag er 600 skiskoler registrert her. 



INTERSKI 2023

Levi i Finland arrangerer Interski 2023 i perioden 25 mars til 1. april. Forberedende arbeid 
startet opp i 2021. 
Det er etablert en egen Interski komite under ledelse av Internasjonal formann Bjørn Ove 
Larsen.
De øvrige medlemmer i komitéen er :
• Knut Teigen
• Arne Sandvik
• Line Damgaard
• Anne Gro Trygsland
• Sissel Astrup

DNS vil reise til Finland og Levi i 2023 med en delegasjon på rundt 25, noen færre enn i 
Pamporovo i 2019 (34).



ISIA SPEED TEST.

ISIA speed test er fortsatt krav for å oppnå ISIA Card. DNS arrangerte ikke ISIA Speed test i 
2022, men planlegger å arrangere speed test i forbindelse med skilærereksamen i april 2023. 



ARNE PALM´S MINNEFOND.

Komitéen som 
forvalter Arne 

Palm´s Minnefond 
består av Tor 

Håvard Kolbu og 
Anne Gro 
Trygsland.

Det kom 4 
søknader til APM i 

løpet av 
foreningsåret.

Prosjektet DNS 
UNG ble tildelt en 

støtte på kr. 
10.000,- .

Komitéen har 
avholdt 2 

telefonmøter.



Valgkomiteen 
2021 - 2022 • Består av Jill Garen, Tor Håvard Kolbu og 

Mads Hagen



DNS UNG.

Styret ser et klart behov for å forbedre rekrutteringen av og tilbud til yngre instruktører.

Et initiativ i denne retning er etableringen av DNS UNG, som hadde sin første samling på Beitostølen i forbindelse med eksamen Trinn 3.

DNS UNG hadde et eget program, men deltok bl.a. også som «elever» under eksamen og ble forsøkt integrert i en sammenheng med trinn 3-
kandidater, UK og representanter fra styret.

Anne Gro Trygsland har vært tauholder i prosjektet som representant for styret, og skal ha mye av æren for at prosjektet har fått en god start, men 
det skal også understrekes at de unge selv tok et stort og vesentlig ansvar for planlegging og gjennomføring av programmet for samlingen.

For øyeblikket er de fleste deltagere fra Vest-Norge, men det arbeides for at det også skal rekrutteres flere deltagere fra resten av landet.



SKISKOLEFORUM

Styret har gjort forberedelser for å gjenetablere Skiskoleforum, og en arbeidsgruppe 
bestående av Tor Håvard Kolbu, Arne Sandvik, Ole Blakstad og Lasse Dehle har avholdt 
innledende drøftelser og planlegging.
Videre har Hege Magnusson(Voss) og Jill Garen deltatt i innledende samtaler.
Prosjektet har, hovedsakelig pga tidsmangel, ikke kommet igang som ønsket, men styret 
ønsker at arbeidet skal videreføres med henblikk på full oppstart i foreningsåret 2023.



Administrasjonen

Daglig leder 
Sissel Rødaas Astrup har ansvar for den daglige driften og har løpende kontakt med foreningens medlemmer. 
Daglig leder jobber tett med med Sturla og Alexandra med foreningens nye nettsider. Hun har videre det 
daglige ansvar for foreningens regnskap, og oppdaterer ISIA - basen for Norge og samarbeider med 
kurskoordinator Dag Enevold. Av daglig leders øvrige oppgaver kan bl.a. nevnes :
Innkaller til møter, lager nyhetsbrev, poster i sosialemedier. Følger opp påmeldinger til kurs. Kontakt mot
deltakere trinn 3 og 4 og tilrettelegger for kursdeltakere. Kontakt med kursholdere. Invitasjon til seminar og 
andre eventer som krever påmelding. Sender ut varer som bøker, merker og det vi har inne på lager til de som 
har bestilt.
Med andre ord: Sissel forsøker å holde orden i systemet og har full og imponerende oversikt over alle 
foreningens aktiviteter!
Sissel deltar dessuten på styremøter og møter i arbeidsutvalget.Ekstra og omfattende oppgaver i år har vært 
å ha ansvar for all kontakt ut mot Interski - deltakere fra Norge til Levy 2023 i samarbeide med Internasjonal
leder Bjørn Ove Larsen, som også har nedlagt et omfattende arbeide som norsk kontakt til 
arrangementskomiéen i Levi.



Kurskoordinator Dag Enevold

Dag har ansvar for utsendelse av medlemskort og årsmerker, samt samarbeider med daglig 
leder vedr innbetaling av medlemskontingenter, ajourføring av medlemskartotek og 
medlemmenes trinn-registrering.

Dag har dessuten det daglige ansvar for oppdateringer av kursholder-reglementet og deltar 
dessuten på alle foreningens styremøter.



• Asker 30.10.2022

• _____________               ____________                      ______________ 
• Lasse Dehle,               Arne Sandvik                      Bjørn Ove Larsen 
• President                      Visepresident                     Internasjonal formann 

• _______________                 _____________         ________________ 
• Annegro Trygsland          Line Damgaard       Sturla Svendsen 
• Sekretær                               Kasserer                Styremedlem 

• ------------------------- --------------------
• Gøran Dalheim                                             Alexandra Henderson
• Styremdlem                                                           Styremedlem


