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Komitemedlemmer 

Leder  17/18 Morten Ring Christensen Trysilgutten     
Leder 18/19 Jon Busterud   Vang Skiløperforening 
Styremedlem Sissel Berge   Rena Alpin 
Styremedlem Anne Marit Enger  Trysilgutten, Telemark 
Styremedlem Jørn Erik Austdal  Nes Sportsklubb  
Styremedlem Dan Edgar Hagen  Trysilgutten 
Styremedlem Vegard Ergan   Rena Alpin 
Styremedlem Knut Langdalen   Løten/Nybygda 
Styremedlem Even Granheim   Vang Skiløperforening 
Styremedlem Roger Haugen   Trysilgutten 
Styremedlem William Ødegaard Kalfoss Trysilgutten, Freeski 
Styremedlem Eivind Thorsrud Willard  Brumunddal alpin 
Styremedlem Espen Nybu Markeng  Brumunddal Alpin 
Styremedlem Endre Aas   Løten/Nybygda 
 

Innledning 

Hoveddelen av arbeidet har vært terminliste samt samarbeid mellom klubbene. I løpet av 

perioden så har klubbsamarbeidet forbedret seg. 

Kontakten ut til klubbene har blitt forbedret i og med at alle alpinklubber har vært 

representert i AK. 

Aktivitet – samlinger, møter i komiteen mv 

Det har vært arrangert få felles møter i komiteen. Størstedelen har vært møter via telefon, 

via e-post samt ute på arrangement og ikke minst Teams. 

Klubbene har invitert til felles arrangement, dog så kan oppmøte fra andre klubber trygt 

økes. 

HSKA anbefaler at samlingene fortsetter og økes i antall i årene som kommer. 

Rekruttering / utdanning 
Alle alpinklubber arrangerer sine egne nybegynnerkurs i januar måned. Dette er viktige 

rekrutteringstiltak for alpinklubbene. Variasjon i deltakelse på kursene, men mellom 40-120 

deltakere hos de forskjellige klubbene.  

Brumunddal Alpin og VSF Alpin arrangerer også SFO skole i vinterferien og her har det i snitt 

vært ca 170 deltakere samlet. 

Telemark har arrangert nybegynnerkurs sesongene på forskjellige steder. Deltakelsen har 

vært ca 10-20 løpere som har fått et innblikk i Telemarkskjøring. 

Alle klubber har fått anbefaling om å gjennomføre Ren Klubb og la utøverne sine 

gjennomføre Ren Utøver i forbindelse med antidopingarbeid. 
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Arrangement 
Deltakelsen på kretsrenn har vart noenlunde stabilt. Har gått ut med anbefalinger til 

klubbene om at flere av klubbens løpere skal delta på hverandres Kretsrenn, men vi ser at 

mange av løperne fortsatt velger å kun delta på klubbenes klubbrenn. 

Vi ser et skille fra de løpere som kun vil være i egen klubb og de som reiser ut til 

naboklubbene. HSKA ønsker et enda tettere samarbeid mellom klubbene på dette og 

oppfordrer klubbene til kommunikasjon. 

Klubbene har samarbeidet om tidtaking på hverandres renn noe som har bedret den tekniske 

gjennomføringen av rennene og kunnskapen om tidtageranlegg på tvers av klubbene. 

Klubbene har også invitert hverandre på egne klubbrenn med varierende hell. 

Kretsmesterskap og kretsrenn har blitt avholdt i henhold til regelverket og fordelt ut på 

klubbene. Det har også blitt gjennomført felles kvalikrenn og felles Kretsmesterskap med 

Oppland Skikrets. Antall deltakere har steget på disse rennene og alpinmiljøet har økt. 

Økonomi 

Det er en stabil økonomi dog så kan den styrkes. I perioden så har det blitt kjøpt inn utstyr til 

skap henger som klubbene kan benytte til samlinger mm.  

Det er 1 sponsor som er inne for inneværende år. CC Mat. 

Oppsummering 

Det har vært to gode skisesonger i Hedmark.  

Dog så kom Korona i mars 2020 og gjorde slutten av sesongen 19/20 og hele sesongen 20/21 

svært vanskelig. De aller fleste renn og samlinger på tvers har blitt avlyst. Det gode med 

denne tiden er at alle klubber stort sett har hatt ypperlige treningsforhold og utøverne har 

trent mye. Det blir spennende å se resultat i sesongen 21/22. 

Anbefaler at klubbene fortsetter med sitt samarbeid på treninger og samlinger slik at kretsen 

ytterligere kan styrke sitt samhold og engasjement for alpinsporten. 

 

For Hedmark Skikrets Alpin 

 

Jon Busterud 
Leder AK 

 


