
 

Vå rmøte Buskerud ålpint   
Sole hotell, 8 mai.2019 
 
Møteleder: Jørund Li 
Referat: Rita Johnsen 

 
Tilstede: 
 
ÅL : Jørund Li 
Kongsberg: Elsa Giljan, Kjell Herland 
Gol: Sigvat Morken 
Geilo: Disa Hjorleifsdottir, Hans Martin  
Drammen: Per Erik H, Tor, Andes Høstmælingen 
Aron: Tania Scilimati, Kjetil Jenssen og Vegard Ebbestad 
Krødsherad: Connie Hagen 
Hemsedal: Kai-Triin Jogeva, Heidi Grøthe og Rita Johnsen 
 
 

1. Godkjenning av innkalling 
• Innkalling ble godkjent. 

 

2. Godkjenning av saksliste 
• Saksliste godkjent 

 

3. Nytt styre i alpinkomite (AK)  
 

Alpinkomiteen:  
Leder: Jørund Li, Ål IL, gjenvalg  
Nestleder:  
Medlemmer: Connie Hagen, Krødsherad, gjenvalg  
Andreas Uthus, Geilo IL, ny  
Kjell Herland, Kongsberg IF, ny  
Kai-Triin Jogeva, Hemsedal, ny 

Oppgavene/ansvarsforholdene i komiteen blir fordelt på neste møte i AK: Medlemmene 

presenterer seg selv, og sin motivasjon for å sitte i AK.  

4. Terminlister 

AK kommer med forslag til færre krets/kvalikrenn, dette fører til at færre destinasjoner 

som skal arrangere renn pr. år. AK sitt forslag er at det rullerer i en to årsperiode på hvor 

rennene arrangeres. Forslaget er at det er arrangeres 3 SSL, 3 SL, 2 SG, 1 parallellslalåm.  



Forslag på datoer er. (steder er ikke bestemt) 

4-5 januar ( Kvalikrenn) 
11-12 januar ( precamp) 
18-19 januar ( internasjonal kvalik) 
1-2 februar ( Kvalikrenn) 
15-16 februar ( Kvalikrenn) 
29.1 mars (kvalikrenn) 
14-15 mars ( precamp telenor) 
 

OBS:  

 

 

 

Datoer og steder:  

- Hemsedal ønsker å arrangere kretsrenn i år, ønsker søndag tidlig i januar 

- Geilo ønsker ikke å arrangere kretsrenn i år, da de skal arranger førjulcup, HL 

og et sonerenn. 

- Krødsherad ønsker å arrangere kretsrenn for å forberede seg til TL. 

- Innspill at en må tenke godt gjennom hvor rennene arrangeres, eks 

Hemsedal/Geilo i fjor er for langt fra hverandre. AK ser på dette.  

- Unngå at kretssamlinger kolliderer med nasjonale samlinger. Den største 

utfordringen er at skiforbundet legger ut sine opplegg sent. Dette bør det 

gjøres noe med. Viktig med forutsigbarhet.  

- Siste kretsrenn er tidlig ferdig, er det mulig å legge det litt senere- AK ser på 

dette. 

- Det er ønske om en jevn fordeling i Buskerud hvor rennene arrangeres. 

Renn: 

- Det er positiv stemning at det blir færre renn, slik at en kan trene mer. 

- En ønsker at en helg består av et SSL og et SL 

- Hvis det blir arrangert sonerenn samtidig som kretsrenn, må det stikkes egne 

løyper for  U14 og U16 slik at de blir godt forberedt til HL og TL. Fortrinnsvis 

kjøre to omganger med de mindre i pausen til de store. Det er positivt med 

renn der alle møtes. 

- KM er en del av kretsrennene, det er ønske å gjøre det større å bli 

klubbmester. Dette spilles videre inn til skiforbundet av AK, er det mulig å 

lage faste KM helger for alpin for alle kretser? Klubbene oppfordres til å gjøre 

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

datoer og om de ønsker å arrangere renn innen 21.5 

AK skal ha neste møte 22. mai på Flå. 

 



det lille ekstra under KM. AK ser om de kan bidra med ekstra penger ifht 

premier.  

- Parallellslalåm kommer som et innspill fra utøvere og skiforbundet ønsker at 

dette skal arr.. Dette er en gren som er på vei inn, og da er det viktig at 

utøverne får prøvd seg. Forslag er å finne en rullering slik at alle får arrangert 

parallellslalåm, og det kom forslag om en kan samarbeide med innkjøp av 

startgater.  

- Viktig at klubbene arrangerer sonerenn, kan de store klubbene hjelpe de små 

dersom de ikke ser seg mulig til å arrangere det alene. Sonerenn blir lagt på 

høstmøte.  

- En ønsker å utvide SUM modellen, gjerne at det er en del av de fleste renn, 

flott at lokale og yngre søsken kan få en positiv opplevelse med alpinidretten. 

Eks er å bruke lokale helter til å gjennomføre dagen.  

Diverse punkter som kom opp 

- Mulig å søke SUM midler i forbindelse med sonerenn 

- Trenerne i Buskerud møtes to ganger i året for å planlegge. Målet er at det 

skal planlegges for et helt år av gangen. Her ønsker AK at en skal bli enda 

bedre å planlegge, slik at klubbene skal få enda større forutsigbarhet.  

- Barmarksamlinger; Buskerud hadde lagt en barmarksamling til begynnelsen, 

denne flyttes. For at den skal kunne bli flyttet til september, må noen av 

klubbene endre sine planer i september. Tilbakemelding på dette kan gis til 

Connie. Viktig for samholdet at barmarkssamlinger blir prioritet. 

- Julebordsamling: Innspill på at det ble for dyrt, og at det var litt stort under 

middag ifht det sosiale. Treningen og Sum var veldig bra. Geilo de kan være 

interessert i å holde samlingen på Geilo, en av fordelene at det er FIS renn der 

samtidig  og at mange er tilstede på Geilo denne helgen. 

 

5. Eventuelle saker 

- Hemsedal arrangerte i år NM, og der var det 4 parautøvere med. Dette syntes 

positivt. Kan det gjøres mer for å markedsføre para alpint, og at en kan få flere med 

på NM, FIS renn, kretsrenn og evt Soneren. AK vil jobbe videre med dette, og en i 

komiteen vil få ansvar for para- alpint.  

- Kongsberg meldte inn tema premier. Kan en få en mer miljøvennlig profil på premier. 

Sigvard Morken vil ta dette med videre oppover, og en person i AK vil få ansvar for å 

finne gode retningslinjer for dette i Buskerud alpint.  

 

 

 

Vi skal være stolte av alpinkretsen vår- vi har et godt fundament å jobbe videre med for å bli 

enda bedre. 


