
 
 

Høstmøte Buskerud skikrets Alpin. 

 

Møteleder: Jørund Lie 

Referent: Andreas Uthus 

 

Tilstede: 
 
ÅL : Jørund Lie  
Kongsberg: Kjell Herland  
Gol: Ikke møtt 
Geilo: Disa Hjorleifsdottir, Hans Martin Strømberg 
Drammen: Per Erik Holo, Tor Gautnebb 
Aaron: Vegard Ebbestad, Kjetil Jenssen 
Krødsherad: Marius Arnesen, Even Skjetne Bøe, Connie Hagen  
Hemsedal: Kai-Triin Jogeva, Kristian Dyrset 
Nesbyen: Ikke møtt  
TD: Per G S Nordal 
 

1. Protokoll:  
Even Skjetne Bøe og Disa Hjorleifsdottir  
 

2. Godkjenning av innkalling 
• Innkalling ble godkjent. 

 
3. Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent 
 
 
 
 
 

4. Nytt fra klubbene: 
 
Geilo: 

HL og Førjulscup. Stor glede med Maria Tviberg sine prestasjoner i WC. Vi har hatt rekrutt samlinger 

og kick off. Mange har blitt med på hallinglags-samlinger. Barmark i hele høst på onsdager, samt flere 

tilbud med basis trening og turn som alpinistene er med på i regi Geilo IL og NTG. Godt samarbeid 

med ski geilo ang treningstider og bruk av anlegg for trening og renn.  Alle U16 løpere (eldst) kan 

søke om stipend fra Geilo IL. En av klausulene i dette stipendet er at man skal gi tilbake til gruppen i 

form av inspirasjon og deltakelse i arrangement for yngre utøvere. Har 4.stk fis løpere. 



 
 

 

Hemsedal: 

Har ikke landet kabalen for vinteren, sliter med trenere til klubben. Blir mest sannsynlig foreldrestyrt 

trening. U12 og yngre er det mye større trykk i gruppa men trener kabalen er ikke helt løst. Klubben 

har Ikke hatt kick off, skal ha dette 09.nov. har mye mindre renn en tidligere år. Hemsedal har 8 fis 

løpere. Har ikke fått avklart treningstider opp mot skistar på nåværende tidspunkt. 

 

Drammen: 

4 jenter som har gitt seg på ski har tatt trener kurs og blir med i gruppa som trenere. Samkjøre med 

Kongsberg ifbm renn, en trening i uken blir på Kongsberg. Bård Lurås kommer inn som trener i tillegg 

til Per Erik. Startet barmark rett etter sommerferien. Samarbeid med Kongsberg ang samlinger på 

tidlig snø. Skal ha landsrenn SL (Kveldsrenn) 11.03.20. Har plan om samkjøring sammen med Aron på 

GS treninger i vinter. Drammen har lite løpere og rekrutering, klubben kommer til å ha fokus på 

rekrutering. 1.stk fis løper.  

 

Aron: 

Vi er en voksende klubb med barn. Delt opp i 2 grupper. U12 og nedover U12 og oppover. Fokus på 

rekrutering de siste åra. Anastasia sammen med Alex på den eldste gruppa. Skal samkjøre GS 

treninger sammen med Drammen. Mye engasjement i gruppa. Trening går igjennom hele året og har 

på den måten ikke noe form for kick off. Aron har stort ski marked, bra inntektskilde og den eneste 

dugnaden klubben har. Forslag fra Ak (Jørund) kretsen eller NSF kunne vært tilstede for å informere 

rundt utviklingsmodell osv på ski marked. 

 

Norefjell: 

Godt i gang, fantastisk rekrutering i klubben. Barmark er de godt i gang med. Fantastisk bra 

trenerstab. Det sportslige er ivaretatt. Dette drar godt med seg foreldre gruppa. Mye positivitet i 

gruppa. TL skal arrangeres, samt fis (Junior NM), kretsrenn. Søkt midler i idrettslaget for 

oppgradering av div materiell. 1.stk fis løper.   

 

Kongsberg: 

Har 5.stk fis løpere. Måtte legge om kabalen på trenerfronten pga mangel på trener.  Har skiskole 

med ca 60 stk. går over 8.uker. Rekrutering i bunn går veldig i bølgedaler. 3 treninger ski i uken. Har 

en dag i uken med basis trening. Fis renn en helg damer og herrer, kretshelg SL,GS og pararell. 

 

 

 



 
 

Ål: 

4.stk fis løpere. Har et vakuum på løpere. Har bra trøkk på barmark. Alle som er interessert i 

nedoverski. Bama sammen med Soneren holder litt liv i alpinmiljøet. Klubben er slått sammen med 

freski.  

 

5. Terminliste: 

Puljeinndelingsrenn: 

- 2 Super G, 3 SL,  4 SSL 1 PLS 

- Må ha deltatt på 1 SG, 2 SL, 2 SSL  

- To beste resultat (WC poeng), 1 Super G. 

- Om likt ser vi på tredje beste resultat, 

- etter det ser vi på totalt ant poeng i fem renn (2 SSL og SL, 1 Super G) 

- Fortsatt likt – loddtrekning på kretskontoret 

- Team Eventet: beste sammenlagt poengsum. (1 SL og 1 SSL og PLS)  

 

Kongsberg for KM i 2020.  Innspill på kvalik,KM, hovedfokus skal være på U14 og U16 på disse 

rennene. Vi kan ikke lukke kvalik-renna for gjeste løpere. 

Kval internasjonale barneskirenn og talent camp. Utenlandske løpere som er med i kvalifiserings renn 

i Norge og kjører for norsk klubb har mulighet til å kvalifisere seg til internasjonale barneskirenn og 

talentcamp i regi av NSF. 

Andre renn aldersbestemt: 

Kval SL til internasjonale skal arrangeres inne, dette i nye hallen SNØ. Kenneth Larsen som sitter i AK 

sentralt skal gjøre en KS sjekk rundt dette da det avviker fra opprinnelig plan. 

TL Norefjell. Mangler litt avklaringer fra skiforbundet. Testes ut litt nye målområder, flyttes lengere 

opp i anlegget. 

HL Geilo. Mangler litt avklaringer fra skiforbundet. Leder Geilo stiller seg undrende til dette.  Sliter 

med å få premier i størrelsesorden som TL har pga sponsor. Gleder seg til samarbeid med Ål. Bra 

samarbeid med ski Geilo som gir gode rammer rundt arrangementet.  

Donald duck, blir endringer. Alle for kjøre 2.omg og trase blir endret. 

 

 

 



 
 

6.Kretssamlinger 

29.11 – 01.12.2019  Norefjell SUM, U12 og eldre – U10 og y lør 

18.12 – 21.12.2019  Geilo, U16 og eldre 

11.01 – 12.01.2020  Geilo U14-U16-U18 

29.01 – 31.01.2020  Fartssamling Ål SUM, U12 og eldre – U10 og y lør 

14.03 – 15.03.2020  sted kommer 

BREDDESAMLING NSF FART 8-10 MAI 2020 Myrkdalen 

 

Trenere for disse samlingene blir forespurt av AK Buskerud. 

 

7. Sum samlinger: 

 Alle klubber kan søke om dette. Det kan støttes med 10 000,- fra AK Buskerud for å sette gode 

rammer. Innhold i søknad, trenerkrefter, sosialaktivitet, mat enkel servering som kakao grilling osv. 

Det oppfordres fra AK til å kontakte NSF for bistand til samlingene. 

 

8. Startgate 

Leder AK orienterer om at det er muligheter for støtte rundt dette innkjøpet. Sparebank1 stiftelsen i 

hallingdal har sagt de kan støtte 50% av innkjøpet. Forutsetter at en hallingdal klubb søker. Det er 

positivitet fra alle klubbene om innkjøp av startgate. 

 

9. Trenere/ledere på mesterskap 

- Nye trenersatser for sesong 2019/2020 blir sendt ut når budsjett er ferdig vedtatt 

- Trenere mesterskap  

Vi sender ut oversikt over antall trenere som stiller på TL og HL når vi har fått oversikt over antall 

utøvere som skal delta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

10.Eventuelt  

Det er pr nå 9 stk TD i kretsen for aldersbestemte renn. Det oppfordres til rekrutering. Det er viktig at 

arrangører og trenere kjenner reglementet. Reglementet ligger tilgjengelig på skiforbundet sine 

sider. Alle klubber må ha minst 1.stk TD.    

Ønske om at det tidlig på året finnes en arrangement i kalender for NSF sine arrangement, dette for å 

tilpasse treninger, renn i kretsen etter denne kalenderen.   

Kenneth Larsen fra AK sentralt orienterer litt fra innsiden i NSF. 

• Gjennomgang av arrangement i regi NSF. 

• Uttakskriterier internasjonale 

Fluorforbud: Fluorforbudet er fortsatt gjeldene. 

 

 

 

 


