
BUSKERUD SKIKRETS 

Høstmøte alpint, Sole Hotell, 30. okt. 2018 

Tilstede: Disa Hjorlefsdottir, Geilo – Kiddi Bjørnsson, Geilo, Marius Arnesen, KIL – Even Skjetne Bøe, 

KIL, Vegard Ebbestad, Aron – Tania Scilimati, Aron – Kjell Herland, KIF – Øistein Thoresen, KIF – 

Jørund Li. Ål/AK – Connie Hagen, KIL/AK. 

Møteleder: Jørund Li 

Referent: Connie Hagen 

Underskrift protokoll: Even Skjetne Bøe og Kiddi Bjørnsson 

 

1. Velkommen og runde rundt bordet med status fra klubbene 

- Geilo – mange på samling. Store grupper i U12 og U14 med mange på ski, men 

konkurrerer med andre grupper i idrettslaget. Godt i gang med godt samarbeid med nye 

eiere i skisenteret, men noe bekymret for gode treningsarenaer etter jul. God tilgang til 

trenere og mange foreldre med skibakgrunn. 

Fått tildelt HL 2020. 

- KIF – Fokus på rekruttering med egen skiskole.  

- Hemsedal – jobber med å få ny trener på plass. Samt utfordring med gode treningstider 

på ski. Har hatt mye store arrangementer og merker at de har blitt en liten gruppe for 

gjennomføring. 

- KIL – stor rekruttering og vekst de siste årene. Heldig med daglig leder av skisenteret. Lys 

i ny bakke som. Prøver å få flere større arrangementer da det er mange foreldre som 

stiller opp. Utfordring med å ha nok trenere. 

Fått tildelt TL i 2020. 

- Aron – fokus på rekruttering, gratis kvelder, skileikgrupper, fokus på miljø. Skisenter har 

fått nye eiere, Oslo Vinterpark, positive til hva det innebærer for klubb. 

 

2. Terminliste/puljeinndelingsrenn 

Klubbene oppfordres/utfordres til å få til noe ekstra, om det passer under eller etter 

arrangementer. Det må tas høyde for at folk bor på forskjellige steder og vanskelig med 

tidsbruk for arrangøren. 

 

Puljeinndelingsrenn Buskerud 

05.01.2019 Hemsedal SSL - KM 

06.01.2019 Geilo SL - KM 

26.01.2019 Krødsherad/Norefjell SSL 

27.01.2019 Krødsherad/Norefjell SL 

02.02.2019 Ål Super G x 2 - KM 

03.02.2019 Ål SSL 

16.02.2019 Drammen/Haukås SL 

17.02.2019 Aron SL 

02.03.2019 Kongsberg SSL 

03.03.2019 Kongsberg SL 

Mesterskap 



• BAMA – 22. - 24. mars 2019 

• Telenorlekene Sauda – 29. - 31. mars 2019 

• Hovedlandsrennet Oppdal – 2. - 7. april 2019 

For øvrige mesterskap se vedlagt terminliste fra NSF sentralt. 

 

- Overnatting Sauda er noe utfordrende. Kretsen venter fortsatt på avklaring om nok 

plasser til å bo nære arrangementet. 

- Overnatting Oppdal er i orden.  

 

3. Puljeinndelinger 

- 2 Super G, 5 SL og 4 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) 

- Team Eventet: beste sammenlagt poengsum. (2 SL og 2 SSL)  

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

 

Blir løpere uttatt til Talentcamp i regi av NSF, vil det ikke utdeles ekstra poeng. Det vil bli opp 

til den enkelte om man deltar på puljekvalikrenn eller stiller på talentcamp. 

Team Event HL/TL: NSF ønsker at alle skal få mulighet til å kjøre, vi avventer opplegg for 

dette 

 

 

 

 

 

4. Kretssamlinger resten av sesongen 

30.11 – 02.12.2018  Norefjell SUM, U12 og eldre. Skileik lørdag for U10 og yngre. 

    Kretsen sponser heiskort for disse barna. 

30.01 – 01.02.2019  Fartssamling Ål SUM, U12 og eldre 

12.01 – 13.01.2019  Hemsedal/Gol, U14 og eldre 

09.03 – 10.03.2019  Matching U12, U14 og U16 

April/mai – 2019  ski/barmark, arrangør Geilo eller Hemsedal.   

   

 

- Det kom innspill på at kretsen lager ett eget program for U10 og yngre som klubbene kan 

dele ut. Kretsen med AK ser på muligheter for dette. 

- Vi mangler arrangørsted for samling 9-10 mars 19. Eventuelt sonerenn på Geilo 9 eller 10 

mars, Geilo sjekker ut dette så det ikke kolliderer og eller/vi kan ha samlingen der. 

- Viktig at samling i april/mai ikke kolliderer med andre arrangement. 

 

 

 



 

 

 

5. Arbeidsgruppe kretssamling 2019/2020 

 

Arbeidsgruppen skal jobbe med plan og innhold for kretssamlinger for neste sesong. Plan 

skal presenteres for klubbene under kretsens samling på Norefjell 30/11-2/12-18. 

 

Steinar Hals, Drammen 

Øyvind Sæterli, KIF 

Daniel Markegård, Hemsedal 

Tania Scilimati, Aron 

Kiddi Bjørnsson, Geilo 

Connie Hagen, KIL/BSK 

Jørund Li, Ål/BSK 

 

6. Saker fra høstmøte sentralt 

 

- Ingen ekstra kvoter for arrangører på FIS renn 

- Endring i dispensasjon/gjennomføring av 2. omganger. Gjeldende lovtekst kommer i 

referat fra AK sentralt. Sendes klubbene. 

- Det blir doble klasser for U16 (går tilbake til tidligere modell). U14 vil fortsatt kjøre enkle 

årsklasser – U13 og U14. Dette gjelder for nasjonale renn. Bama Alpinfestival kjøres med 

11 års- og 12 års klasser. 

Mrk: Kvalikrenn til internasjonale barneskirenn vil foregå som doble klasser i U14 og U16 

da dette er hvordan det kjøres i utlandet. 

  

7. Info om SUM  

 

– Tenke langsiktig utvikling i klubb og krets - i tillegg er det alltid noe å lære av andre 

idretter. 

Følg vedlagt link til NSF sin utviklingsmodell. 

 

https://www.skiforbundet.no/contentassets/94247a48c4ee4d98ae5acf82be7c4e4c/informa

sjonsskriv-til-klubber-i-bsk---sum.pdf 

 

 

8. Eventuelt 

 

- Spørsmål rundt Super G på førjulscupen. Det vil bli enten superkombinasjon eller 

eventuelt 2 omganger med Super G. 

- Ønske om arrangementkurs i alpint, klubbene kan hjelpe hverandre ved store 

arrangement. Ikke være redde for å spørre. Det er krevende å arrangere og belastningen 

er stor på de frivillige. Det oppfordres til større bevissthet rundt dugnad da dette kan gå 

utover rekruttering. 

- Innspill til AK sentral: Ønske om tydeligere kriterier vedrørende søknader om store 

arrangementer. 

https://www.skiforbundet.no/contentassets/94247a48c4ee4d98ae5acf82be7c4e4c/informasjonsskriv-til-klubber-i-bsk---sum.pdf
https://www.skiforbundet.no/contentassets/94247a48c4ee4d98ae5acf82be7c4e4c/informasjonsskriv-til-klubber-i-bsk---sum.pdf


- Det vil ikke lenger bli muligheter for påmelding etter at frist er utløpt på arrangementer i 

regi av NSF. Dette gjelder slikt som Iron Man, Breddesamlinger ol.  

Klubbene bes om å påminne sine medlemmer om at påmeldingsfrister blir overholdt. 

Mye av tiden som går med på å ta imot påmeldinger etter frister er utløpt spiser av tiden 

man kan bruke på detaljplanlegge arrangementer, som igjen går ut over det endelige 

produkt. 

 

06.11.2018 

Connie Hagen 

 

Even Skjetne Bøe       Kiddi Bjørnsson 


