
 

 

Vå rmøte Buskerud ålpint   
Kongsberg, 15. juni 2022 
 
Møteleder: Jørund Li 
Referat: Andreas Uthus 

 
Til stede: 
ÅL: Jørund Li (AK) 
Kongsberg: Bjørn K Neumann, Kjell Herland (AK) 
Gol og Nesbyen: Ikke møtt 
Geilo: Hans Martin Strømberg, Andreas Uthus (AK)  
Drammen: Bård Lurås 
Aaron: Tage Foyn Bjørnsen 
Krødsherad: Øystein Myrhaug 
Hemsedal: Kai-Triin Jogeva (AK), Rita Johnsen 
Regions TD: Jonny Eggar 
BSK adm.: Liv Høgli 
 

1. Terminlister 

AK sender ut forslag på terminliste i løpet av uke.26. Krødsherad alpint ønsker 4.-5. mars 

som sin faste rennhelg. Resterende klubber må spille inn sine ønsker iht nedenstående 

frist. 

OBS:  

 

 

Nytt arrangementssystem, iSonen, skal tas i bruk for kommende sesong og erstatter 

Sportsadmin. Mer info og rennsøknadsfrist kommer. Klubbene legger inne sine 

rennsøknader i det nye systemet etter at AK har utarbeidet forslag til terminliste basert 

på ønsker fra klubbene. 

 

2. Orientering fra Norges Skiforbund v/Stefan Havnelid Johnsen 

Se vedlagt informasjon. Vårmøte 2022. 

 

3. Einar Aabrekk ansatt som skiklubbutvikler for Buskerud Skikrets.  

Einar tiltrer i stillingen som skiklubbutvikler 1. september 2022. 

Det oppfordres til å opprette kontakt med Einar for bistand i skiklubbutvikling m.m.  

Einar vil komme på Buskerud Skikrets sitt høstmøte. 

 

Styret i klubbene må sende inn sender inn tanker, forslag til AK iht 

datoer og om de ønsker å arrangere renn innen 24.06.2022 

Mail: buskerud@skiforbundet.no 

 

 



 
 

4. Rekruttering 

De fleste klubbene, spesielt de øverst i dalen har utfordringer med rekruttering.  

Det skal settes søkelys på rekruttering fra Buskerud Skikrets.  

De fleste av våre klubber er tuftet på frivillighet og sterk dugnadsånd. Det legges 

utrolig mange timer ned i bakken både av trenere og løpere. Mange frivillige 

engasjerer seg i driften og administrasjonen av klubben både med tanke på sportslig 

utvikling og ulike arrangementer. BSK skal jobbe til det beste for alpinmiljøet i 

Buskerud spesielt, på tvers av klubber og skigymnas i vår region. Arbeidet skal preges 

av fellesskap, idrettsglede og langsiktighet. Rekrutering vil bli en del av sakslista på 

vårt høstmøte. 

 

 

5. Utdeling av stipend 

Det ble utdelt stipend til noen av våre flotte utøvere i kretsen for fremragende 

resultater sesongen 2021/2022:  

- Maria Tviberg, Geilo IL, bronse i OL Bejiing, TP 

- Johs Herland, Kongsberg IF, sølv i EYOF Vuokatti, SL 

- Aksel Strømberg, Geilo IL, gull i NM jr U18, SL 

- Anine Thoresen, Kongsberg IF, bronse i NM jr U21 Narvik, SL 

- Thea Emilie Jellum, Krødsherad IL, gull  i NM jr U21 Narvik, SL 

- Mali Uthus, Geilo IL, sølv i TL Landsfinale Norefjell, SL 

- Leah Neumann, Kongsberg IF, bronse i TL Landsfinale Norefjell, SG 

 

6. Kretsaktivitet 

Det legges opp til mye aktivitet fra BSK fremover. Dette er spesielt viktig med tanke på 

rekruttering. Vi ser at det er tynt med utøvere i enkelte årskull i klubbene. Det er og 

laget et utvidet opplegg for U16 gruppa i kretsen. Flest mulig, lengst mulig, best mulig. 

Det ønskes å sørge for en god overgang til skigymnas for de som ønsker dette, være 

best mulig forberedt. Det samarbeides tett med NTG Geilo og deres 

rekruttslagsatsing.  

De er dessverre litt få påmeldte u16 løpere til vår samling 27-28. juni på Folgefonna. 

Vi utvider påmeldingsfristen til 17.06.2022 og håper flere hiver seg på dette tilbudet.   

 

  

 

Vi takker så mye til alle skiklubbene i Buskerud for strålende samarbeid så langt. 


