
HØSTMØTE BUSKERUD SKIKRETS -ALPINT 

Krøderen Kro 3. nov, 2021. Kl. 1800. 

Til stede: Tommy Sæterli (Kongsberg), Bjørn Kristian Neumann (Kongsberg), Øystein Myrhaug 

(Krødsherad), Marius Arnesen (Krødsherad), Ola Petter Hagen (Krødsherad), Even Skjetne Bøe 

(Krødsherad), Terje Nilsen (Aron), Cecilie-Linn Opsahl Gjertsen (Geilo), Stig Uttakleiv Halvorsen (Ål), 

Knut Einar Haug (Ål). Gol, Hemsedal, Uvdal, Nesbyen og Drammen ikke til stede.  

AK: Jørund Li, Andreas Uthus, Connie Hagen, Kjell Herland. Kai-Triin Jogeva (ikke til stede). 

 

1. Enstemmig valg av møteleder: Jørund Li, referent Kjell Herland. Agenda og innkalling 

godkjent.  

 

2. Info fra AK. Covid utfordringer. Begrenset aktivitet gjennomført, både av renn og samlinger. 

Kretsmøter gjennomført på Teams. Spent på veien videre, rekruttering, antall løpere 

kommende vintre etc.  

 

3. Forslag til terminliste.  

17.12. – 19.12.2021 Geilo Førjuls cup, SSL, SG og SL 

08.01. – 09.01.2022 Geilo Kvalifisering, SSL og SL 

22.01. – 23.01.2022 Hemsedal Kvalifisering, SL og SSL 

05.06. – 06.02.2022 Lør SSL Aron/Søn SL Kongsberg – KM helg 

12.02. – 13.02.2022 Ål Kvalifisering Super- G KM (2 SG, 1 SSL) 

04.03. -  06.03.2022 Norefjell Kvalifisering, PSL (KM – kun Buskerud deltakere), SSL og SL  

18.03. – 20.03.2022 Ål Bama Alpinfestival 

24.03. – 27.03.2022 Norefjell Telenorlekene 

29.03. – 03.04 2022 Ål Hovedlandsrennet 

  

Neste år planlegges to rennhelger i Søndre Buskerud. 

 

4. Kvalikregler. 

• 2 Super G, 4 SL og 5 SSL.  

• To beste resultat (WC poeng), 1 Super G. 

• Om likt ser vi på tredje beste resultat, 

• etter det ser vi på totalt ant poeng i fem renn (2 SSL og SL, 1 Super G) 

• Ved fortsatt likhet, blir det loddtrekning. 

• Team Event: beste sammenlagt poengsum. (2 SL og 2 SSL)  

• etter det ser vi på totalt ant poeng i fem renn (2 SSL/SL, 1 Super G) 

 

5. Kretssamlinger 

• 03.12 – 05.12.2021 Norefjell SUM, U12 og eldre 

• 13.01 – 14.01.2022  Matching, U14 og eldre. Før Kolsås/Ål – Int kvalikrenn. 

• 09.02 – 11.02.2022 Fartssamling Ål , U12 og eldre 

• 12.03 – 13.03.2022  Matching, U12, U14 og U16. Før finaler.  

 



 

6. Info fra klubbene. 

Aron: Økt antall løpere under pandemien. Gjennomført en god del aktivitet i perioden, ihht 

regler som gjaldt. Prøver å bygge opp ungdomsavdeling, inkl. en inn i styret. 17 barn i 10-16 års 

gruppa.  

Kongsberg: Få eldre løpere. 75 barn fra U8 og oppover. Mange jenter. Stor tilvekst i U8. Skiskole 

hvert år. Rekrutterer trenere fra egne rekker. Tommy S og BK Neumann er sentrale.  

Krødsherad: En liten nedgang i antall siste årene. 54 løpere. Få U12 løpere. Prøver å søke etter 

støttemidler, har god økonomi og har fokus på rekruttering. Solid trenerteam, Marius, Connie og 

Øystein. Jobber med å få nye foreldre inn i ulike roller. Bra samarbeid gjennom Hallinglaget. God 

erfaring med lavterskel Telenor-karusell renn.  

Hemsedal: Info fra Marius A. Få fra Hemsedal er med på Hallinglaget. Økt rekruttering I U8. 

Geilo: Skifte på gang, 6 løpere inn på NTG fra i år. 18 aktive løpere. Spent på U8 gjengen, 

inneholder noen «tidligere alpine» foreldre. Flere årskull på Geilo der få barn er med i organisert 

idrett. Skal ha kick off kommende helg. Arrangerer preppekveld. Skal samarbeide med Skiskolen 

på Geilo/Slåtta, som tar de ferskeste 4-6 år. Skigruppa tar neste nivå, god erfaring med det ifjor.  

Viktig å lære foreldre å stå på ski. Prøver å ufarliggjøre alpint, fokus på lek.  

Ål: En liten aktiv gjeng, kun jenter idag. Mange aktive ungdommer på ski i bygda, mange i 

park/friski. Prøver å ufarliggjøre alpint, for å få flere med. Planlegger nye måter å gjøre det på. 

Mange store arrangementer i år: Bama, HL, WC Telemark.  

Gol: Ingen som satser alpint per idag. Prøver å få til sonerenn 2. jan. 20-30 utøvere i gruppa. 

Fokus på lek og moro. Nybegynneropplæring fra i fjor. Ønsker seg alpintrener, har kun freeski.  

Drammen: Samarbeider med Aron ang renn. Ønsker at BSK tar mer ansvar for samlinger Aug-

oppstart. Har bra oppstarts/skikurs. Spranget over til mer aktiv deltakelse er stort. Vanskelig å få 

til gode grupper U12-16, grunnet få løpere. Vansker med rekruttering av trenere. Ønsker mer 

samarbeid DSK-Aron-KIF og med BSK.  

Uvdal og Nesbyen, ingen info.  

 

7. Kretslag U16. 

AK foreslår å øke satsingen på de eldste utøverne – U16. Tanken er å unngå frafall og isteden øke 

trivselen og bedre kvaliteten. Fortsatt er målet: flest mulig, best mulig og lengst mulig. Foreslår å 

bedre samarbeidet mellom klubb, krets og skigymnas (NTG Geilo). 

Fremmøtte klubber enige om viktigheten av et attraktivt tilbud som er pålitelig over tid. Det 

settes ned en arbeidsgruppe som tar dette arbeidet videre. Ansvar AK, med representanter fra 

klubbene.  

8. Skiklubbutviklere og rekrutteringstiltak. 

NSF foreslår 5 utviklere fordelt over hele landet, avh av antall arrangementer/inntekter. Enkelte 

kretser har allerede utviklere. Det er kommet forslag i etterkant om å gå videre med en løsning 

der kretsene kan gå videre med delvis egenfinansiering, for å få egne dedikerte klubbutviklere til 

den enkelte krets.  



Dette er et 3 årig prosjekt. NSF skal ha arbeidsgiveransvar. 3 satsingsområder: aktivitet, anlegg og 

arrangement. Buskerud Skikrets har solid økonomi og ønsker å få i gang dette raskt, evt. 

samarbeide med Telemark/Vestfold.  

 

Skiskoler og karusellrenn trekkes frem som viktige rekrutteringstiltak. Å rekruttere foreldre til 

viktige roller er sentralt: organisering/ledelse, trenere, tidtaking. Man må slippe folk inn i den 

indre kjernen. Gi dem muligheten til å slippe til. I tillegg ble det nevnt skyløsninger/dokumenter 

som bidrar til at nye personer lettere kan overta roller og ansvar.  

9. Arrangement i kretsen. 

HL på Ål, 29. mars – 3. april. Foreløpig program ble lagt frem. Diskusjon og forslag rundt program 

og innhold. Ål er en liten klubb med mange arrangementer i år. De trenger hjelp til 

gjennomføring av rennene: noe rigging og sikring, bakkemannskap/skliere, salting, program på 

hverdager, økonomi/garanti – søker skikretsen, sosialt program.  

TL på Norefjell, 24.-27. mars. Tredje forsøk på å få arrangert. Godt forberedt. Trenger avklaring 

ang sikringsnett.  

Bama på Ål, 18.-20. mars. Gått fra 450 til over 1000 deltakere over tid. Erfaren stab. Hele bygda 

bidrar. Påmelding starter 1. des., varer en mnd.  

10. Eventuelt. 

Mulighet for at Krødsherad kan arrangere program for de yngste på søndag under 

førjulssamlingen. 

Man ønsker å samarbeide om treningsplanlegging, slik at klubbene oftere er samtidig på 

samlinger/sted. 

 

Ref. Kjell Herland 

 

 

 


