
 

REFERAT 

Vårmøte i  Alpinkomiteen  

Onsdag 8. juni 2022  

Idrettens Hus, 

Lillehammer og Teams 

 
Til stede:  Sondre Landmark, , Tord Linnerud – Gjøvik Skiklubb 

 Anne Chatrine Heggheim – Kolbu KK 

Amund Gråberg Eirik Rykhus og Jan Erik Fossheim – Øyer 

Tretten IF 

Bjørn-Tore Staurset, Østen Tande, Jørtik Linberg, Jo Mork og 

Jeanette Håvimb -Lillehammer Skiklub 

Jo Plassen Sæther (på Teams) – Peer Gynt Alpinklubb 

 

Referent: Jo Mork 

 

 

 

 
 

Status i klubbene 
 

Gjøvik Skiklubb 

• 120 utøvere på treninger, størst andel utøvere i U10, 15 racing U12 – U16, 

• 3 utøvere har hatt treningssamerbeid med Lillehammer SK og 5 utøvere med 
Mjøsalpin  

• Lars Elton Myhre ansvar for U6 med stor deltagelse. Gratis tilbud i for alle. 
Aktivitet basert på lek i liten bakke i Hovde. 30 – 40 unger har deltatt  

• Gode resultater på Bama og Telenorlekene 

• Store investeringer som nytt klubbhus er utført i Hovdebakken, og mer skal 
gjøres i fremtiden. Ny heis og nytt snøanlegg står for tur.  

 

Øyer Tretten IF  

• 56 aktive utøver, fordelt fra  U8-U14. Størts antall på de yngste gruppene  

• 16 utøvere på Telemark  

• Deltagelse på Gålårennet, positiv opplevelse for alle som deltok.  

• Utfordrende å få flere til å delta på renn.  

 

Peer Gynt Alpinklubb 

• 168 betalende medlemmer.  

• 40 unger på trening, fordelt på U6-U14 

• Utfordring med fåtall utøvere på U12 og U14, 2-3 løpere pr gruppe.  

• God tilførsel på U6, fremtiden lover bra.  

• God erfaring med å arrangere Gålårennet. Positiv innstilling i klubben for 
videre arrangement 

 



Lillehammer Skiklub  

• 80 – 100 utøver, fra U8 – senior  

• Utøvere på Bama, Telenorlekene, Hovedlandsrennet og NM  

• Gir rom for at utøvere kan drive variert i sommersesong. Flere utøvere som 
driver flere idretter. Veldig positivt for alle  

• Deltatt og bidratt på gjennomføring av store arrangement, som Para VM.  

• Utfordring med å arrangere større renn som går over lengre perioder er 
manglende tilbud til utøvere i egen klubben. I sum er større arrangement 
viktige mtp. Inntekter inn i klubbkassen.   

• Arrangert ulike typer renn, klubbrenn – kvalikrenn, FIS  

 

Evaluering sesongen 21/22 Alpinkomiteen  
Jørtik, kort status om arbeidet og arrangement i kretsen. Mye god aktivitet og nyttige 
erfaringer. Viktig med større deltagelse fra klubbmiljø og utfordre for å tenke nytt og 
kreativt. Skal antall alpinister økes, fordres det at klubbene må jobbe sammen og 
skape godt miljø og god aktivitet i kretsen 
 

• Pumptrack samling i Hafjell 

• Barmarksamling i Trettenhallen 45 deltagere  

• Fartsamling i samarbeid med ARA  

• Fartsamling i regi av Lillehammer (god progresjon)  

• Telemarkfestival i Hafjell  

• 61 grader Nord   
 
Innspill, erfaringer:  
Det er positivt med flere renn samme dag, evt. mulighet for trening parallellt med 
renn.  
 

Økonomi/budsjett 
Se presentasjon.  
I sum, denne sesongen er kun 50% av grentilskudd brukt. Viktig å poengtere at det er 
MÅL om å bruke de pengene som er tildelt. Aktivitet skal opp, og det koster penger.  
Telemark har en sum penger utenom budsjettet til AK, se på muligheter for å gjøre 
mer sammen for å skape mer aktivitet for alle grener. Aktivitet avler aktivitet.  

 

Status samlingsprosjekt 
Jørtik informerer om prosjektet. Se presentasjon.   
Fødselen for prosjektet har gått sakte. AK hadde forventet mer engasjement rundt 
prosjektet. For å drive dette prosjektet må flere involvere seg. Viktig at klubbene er 
delaktige for å utvikle Alpinsporten i Innlandet.  
 
Innspill/diskusjon 

• Viktig med påmelding på Juvassamling 23 – 26.juni.  

• Barmarksamling 4.sept flyttes til helga etter 

Ironman samling for U14 – U16, parallellt med denne samlingen blir det 

barmark for alle aldre. Dette er en samling som kan bygge godt miljø. Mer info 

kommer.   

• Se plan for andre samlinger.  

• Innspill til fartsamling Kvitfjell i Januar, bygge element i Familiebakken for å 

nå bredden med yngre utøvere, eks. U10 – U12. Mål om stor deltagelse fra alle 

klubber  



• Innspill fra Østen om felles samling før eks. Bama, Telenorlekene, 
Hovedlandsrennet. Viktig at alle er kjent med ledere og utøvere på tvers av 

klubb før renn. Viktig å bygge miljø for å øke bredden! 

• Innspill fra Sondre. For at samlingsplan skal leve, kreves det deltagelse og 

involvering av alle klubber. kjedelig å måtte avlyse samlinger pga. få deltagere.  

• Innspill fra Jørtik. Klubbene oppfordres til å være kreative med bruk av 

elementer for å styrke basisferdigheter 

 

Terminliste 
Jørtik presenterte forslag til terminliste. Revidert terminliste sendes på sirk i klubber 
for at endelig terminliste kan «klubbes» på høstmøte 

 
 Innspill/diskusjon  

• Innspill fra Sondre ang Kikkanrennet. Gjøvik ønsker å arrangere Dun of 
Norway parallell renn i Hovde.   

• Viktig at det arrangeres renn i klubbene sine hjemmearena.  

• Tilstrebe å ha en rennfri helg i vinterferien.  

• Se på mulighet for samling under WC Kvitfjell. Skikretsen må støtte opp om 

det eneste WC rennet som arrangeres i landet og arrangeres i egen krets. 

• Minifart arrangeres 15-16.april  

 
Telemark 

• Ønsker å arrangeres renn felles med alpint  

• Ser på muligheter for flere renn  

 

Valg 

• Jon Monshaugen går ut av AK. Peer Gynt Alpinklubb, finner representant til 
AK innen 1.august  

• Øyer Tretten IF: Amund Gråberg er gjenvalgt i AK   

• Gjøvik Skiklubb: Sondre Landmark er gjenvalgt i AK  

• Lillehammer Skiklub: Jørtik fortsetter som Leder i AK, Jo Mork fortsetter som 
representant fra Lillehammer Skiklub  

• Representant for Telemark: Anne Catrine Heggheim fortsetter, deler på vervet 
med Eirik Rykhus.  

 

Eventuelt:  
Jørtik:  
Hva vil vi med og hva forventes av AK i Skikretsen 
Se presentasjon 
 
Inspill/diskusjon 

• ØTI v/Eirik: Viktig at klubbene tenker helhetlig, ikke bare klubb men krets på 
samlinger.  

• ØTI v/Eirik: Samlinger med mange yngre, invitere Hedda Berntsen for å 

inspirere utøvere og foreldre  

• Jørtik: Morten Mørk, far til Nora Mørk – dele erfaring som idrettsforeldre  

• ØTI v/Jan Erik: Viktig med mål og delmål for å ha noe å strekke seg etter, men 
hvordan skape dette slik at det ikke er avskrekkende for foreldre.  

 



Vedr. Trenerkurs:  
Bruke samlinger for å øke kompetanse. Viktig å styrke kompetansen.  
Innspill fra Jeanette Lillehammer Skiklubb og Jo, Peer Gynt Alpinklubb  
Hvordan nå flere og øke antall medlemmer 
Per Gynt Alpinklubb: Har egen gruppe ved betegnelsen «Bli trygg på Alpinski»  
Bygge inspirasjon blant trenere og foreldre for å styrke samholdet på tvers av 
klubbene. Gå ut av boksen  

 
 

  

 

Lillehammer, 

08.06.22 

 

Jo Mork 


