
BUSKERUD SKIKRETS 

Referat Vårmøte Alpint, Drammen 10.06.2018 

Tilstede:  Kiddi Bjørnsson-Geilo, Disa Hjorleifsdottir-Geilo, Johan Johanson-Aron, Steinar 

Hals-Drammen SK, Jørn Nygård-KIF, Jørund Li-Ål/AK, Kenneth Larsen-Hemsedal/AK, 

Connie Hagen-KIL/AK. 

Kretssamlinger: 

Oppsummering av sesongen 2017/18 gjennomførte kretssamlinger ved Jørund Li. 2 stk 

barmark i Drammen, 2 stk ski Geilo, 1 fartssamling Ål, samt treninger i forbindelse med 

rennhelger på Norefjell og i Haukås. Samt gjennomgang av sesongen 2018/19 planlagte 

kretssamlinger, for datoer se under SUM-implementering. 

SUM-implementering: 

Implementering av Skiforbundets utviklingsmodell på kretsnivå, samt bistå klubbene med 

SUM. Involvere i større grad arrangørklubbene i planlegging og gjennomføring i hht SUM på 

kretssamlinger.  

- Planlegging/gjennomføring av samlinger i samarbeid med representanter fra Buskerud 

Skikrets, Skiforbundet og arrangørklubb. 

- Invitere trenere fra alle klubber for U10 og yngre på disse samlingene. 

- Utvide til å gjelde FIS løpere i Buskerud som står utenfor skigymnas. Klubbene 

utfordres til å ta kontakt med disse og høre om interesse. 

- SUM samlinger: 

• 1-2/9-2018 – barmark Kongsberg 

• 30/11-2/12-2018 – ski Norefjell 

• jan/feb-2019 – fartssamling Ål, det sjekkes ut med Knut Einar angående datoer for 

fart. 

• april/mai-2019 – ski/barmark, arrangør Geilo eller Hemsedal 

  

Terminliste – forslag som er sendt ut til klubbene for høring: 

KM blir på Ål, Geilo og Hemsedal – det ble tatt opp ønske om at fordeling av KM går på 

rundgang på klubbene for fremtiden. 

- 5-6/1 Kval renn  SSL Hemsedal, SL Geilo 

- 26-27/1 Kval renn SSL, SL Norefjell 

- 2-3/2 Kval Ål 2 x Super G + 1 SSL  

- 16-17/2  Kval. Renn. Drammen (SL), Aron(SL), 

- 2-3/3  Kval. SSL og SL Kongsberg 

 

Viktige datoer og mesterskap 2019 

- NM U18, fart – Hafjell – 22-27/1-19 

tel:26-27
tel:16-17


- BAMA – Ål – 22-24/3-19 

- NM og NM U21 – Hemsedal – 23-29/3-19 

- Telenorlekene – Sauda – 29-31/3-19 

- Hovedlandsrennet – Oppdal – 2-7/4-19 

Vårmøte NSF 

- Fra FIS: 

• Påbud/anbefaling om hjelm under trening og arrangement fra World Cup til 

barneskirenn. Gjelder alle voksne -trenere og foreldre. 

• Nytt og mer rettferdig beregning av FIS punkter  

• Større fokus på hjernerystelser og oppfølging av dette i etterkant 

Funksjonshemmede 

Steinar gjennomgikk hvordan Drammen Slalåmklubb i samarbeid med Skiforbundet jobber 

med tilbud for funksjonshemmede i Haukås. Vi oppmuntrer flere klubber til gjøre det samme 

– ta gjerne kontakt med Steinar. 

Diverse  

Etter ønske fra flere klubber ble det diskutert om vi skulle legge opp til flere samlinger for 
U16 og eldre denne sesongen. Forslag har blitt sendt ut til klubbene for høring. Det ble ikke 

diskutert om det skal gjelde for fremtiden, men det vil bli tatt opp på høstmøtet. 

Andre punkter som ble drøftet: 

• bygge ett større miljø rundt U16 løpere på tvers av klubbene - få løpere i hver 

klubb i denne aldersgruppen 

• Bidra til å forberede løpere på hva som kreves og forventes når de starter på 

skigymnas 

• gi ett tilbud til FIS løpere som er ferdige med skigymnas men ønsker å satse 

videre og trenger ett treningstilbud utover klubb 

• gi ett tilbud til de som ønsker å satse etter U16, men som ønsker å fortsatt bo 

hjemme og trene i egen klubb. 

 

25/6-18 

Connie Hagen 

 

 


