
 

 
Hva: Skigymnasmøte 2014 
Dato: 23.05.2014 
Hvor:  Ullevål 
Tilstede: Stefan Johnsen, Erik Skaslien, Jørund Li, Tordis Jonsdottir 

Hallgeir Vognild, Rolle Johansson, Haukur Bjarnason, Kiddi 
Bjørnsson, Vidar Backmann, Steinar Hals, Steve Skavik, 
Thomas Rødseth, Morten Solberg, Arne Olsen,Krister 
Kjølmoen,  Asbjørn Skorpen, Per Erik Vognild 

Forfall:  
Kopi: AK 
Referent: Stefan Johnsen Havnelid 
 

Møtereferat 

Agenda: 
a) Uttakskriterier. 

Se presentasjon av Claus 
 

b) Resultater årets sesong. 
Se presentasjon av Claus 
Det blir kommunisert av trenerne med Claus er til stede, at det er ønskelig med 
begrensninger på utenlandsturer. Samtlige trenere mener vi skal ha et total 
forbud mot deltakelse i utlandet og at NSF skal styre all utenlands aktivitet. 
Det blir stilt spørsmål om laguttak og bredden på laget (EC herresiden) og hvilke 
kriterier for med-trening. Forslag fra Reto blir presentert med datoer for 
trening.(Presentasjon Stefan) 

 
c) Status skigymnas og inntak.(ca. tall) 

NTG Lillehammer: 24+3 løpere, 3 trenere. 
NTG Bærum: 25 løpere, 4 trenere. 
NTG Geilo: 15-18 løpere, 2 trenere. 
Dønski: 24 løpere, 3 trenere 
Persbråten: 22 løpere, 2 trenere. 
Voss: 9 løpere, 2 trenere. 
Hovden: 13+3 løpere, 2 trenere. 
Narvik: 18 løpere, 2 trenere. 
Oppdal 29 løpere, 3 trenere. 
Totalt rundt 188 løpere og 23 trenere på skigymnas. 
 
 

d) Terminliste gjennomgang: FIS- kalender, DNB-Cup. 
Evaluering av sesongen 2013-2014, Oppsummering av DNB-Cup. Tilbakemelding 
fra trenerne på at det ikke var ønskelig med 2 renn for samme kjønn på en dag i 
andre bakker en Kirkerud. Ønske om at man kjører ferdig det ene kjønn når det er 
dame og herre renn. Det ble det gjort noen endringer i terminlisten. Antall renn er 
kuttet for å gi plass til mer trening. DNB-Cup utvides med flere renn. 
 

e) Ironman 2014.  
Gjennomgang av datoer for 2014, presentasjon av barmarksamling i forbindelse 
med Ironman på høsten. Desentraliserte samlinger er planlagt og under kontroll. 
Oslo samlingen er lagt over to helger. En for U14-U16 og en for skigymnasene. 



 

 
Veldig mange utøvere har vært sløve å forholde seg til fristene ved påmelding, det 
er derfor kommunisert ut at de som ikke forholder seg til fristen nå til høsten ikke 
får delta. Frist for høstsamlingene er 1 august.  Datoer for Ironman 2015 vil 
publiseres medio september 2014. 

 
f) Koordinering av FIS runder 

Med begrensning av deltakelse i utlandet mener skigymnas trenerne at det ikke er 
noe behov for noen skigymnas koordinator. Forslaget til Junior og 
breddeansvarlig- var at men ikke begrenser utenlands runder totalt, men at man 
setter perioder med begrensing for å styrke nasjonale FIS- renn. 

 
g) Samarbeid og koordinering av diverse prosjekter (eks fartstrening Kvitfjell etter 

WC) 
Denne sesongen kolliderer treningen på Kvitfjell med JRVM.  

 
 

h) Eventuelt 
Innspill også i år at det må gjøres noe med egenandelen ved deltakelse på EC og at 
denne må bort. Grunnet mål om å fylle kvotene og gi flest mulig erfaring om de 
som kjører godt vil det pr. i dag ikke være gjennomførbart. 

 
 
Vedlegg: 
Presentasjon Claus 
Presentasjon Stefan og terminliste 

 


