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Hva:Hva:   AK møte 7 (høstseminar) 

DatoDato /Tid/Tid:  30.08 kl.17-20.30 og 31.08 kl.09-14 

Hvor:Hvor:   Ullevål stadion 

Tilstede:Tilstede:   Elling Breivik, Lars-Inge Graabakk, Atle Rolstadaas, Anne-Cathrine Enstad, 
Gunnar Hvammen, Claus J Ryste 

ForfallForfall ::   Karina Birkelund 

Kopi:Kopi:   Skistyret – NSF administrasjon 

Referent:Referent:   Claus J Ryste 

 
 
AGENDA  

	  
1. AK leder informerer kort 

a. Fra Skistyrets oppstartsseminar 
b. AK fordeling av oppgaver 

2. Sportsjef informerer kort 
a. Status økonomi Q2 
b. Status sportslig  
c. Status markedsavtaler – forhandlinger 

3. Handlingsplan og strategi fra Alpin komiteen (se utdrag fra Skistyrereferat 
under) 

4. Arbeidsfordeling og ansvar innad AK 
5. Mesterskap - arrangement 
6. Eventuelt 

 
 
REFERATSAKER 

• Forrige referat nr.6 godkjent uten innspill. 
• Kort redegjørelse ny Telenoravtale og løper avtale Kjetil og Aksel. 
• Elling redegjøre for Sksistyrets behandlingen av den nye representasjonsavtalen. 

Alpint står for en restriktiv variant. Det blir behandlet 24.09 på Skistyremøte. 
Alpinkomiten vil være høringsinstans for forslaget i forkant av Skistyremøtet for 
innspill. 

• Det er forankret i Skistyret at Telenor er eksklusivt også for de som går på 
representasjonsavtalen. Telenor har eksklusivitet på tvers av NSF.  Hvor går 
grensen ned over i hierarkiet for eksklusiviteten? 

• Til informasjon for Red Bull ”under my wings” der 2 av barna til AK medlemmer 
var med. Red Bull var gjennomførende for arrangementet. Diskusjon i AK om vi 
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skal delta i den type arrangement, og vår involvering. 
AK ber administrasjonen se på hensiktsmessigheten av denne type arrangement. 

• Informasjon om nye forsikringen der man kjøper kun utvidet forsikring er prisen 
senket til 1400,- fra 1910,- i og med grunnforsikring faller bort. Bakgrunnen for 
dette er å gi bedre dekning for typiske skader for alle alpinister. Krever at vi 
informerer godt ut om hvorfor denne endringer er blitt gjennomført. 

Internasjonale arbeid: 
• Det har vært en stor utskiftning av personell på det internasjonale arbeidet. 

Forankringen og arbeidsmetoder må forankres bedre mot AK. Elling tar tak i 
praksis. 

Bredde tiltak:  
• Redegjørelse for tiltak knyttet til bredde. Det blir gjennomført breddesamlinger 

barmark knyttet til alle Ironmantestene for å begynne arbeidet med å bygge 
kultur for fysisk fostring tidligere. Det vil i løpet av kort tid bli presentert et 
breddesamlingsopplegg på ski som skal være åpent og billig, med god kvalitet. 
Målet er å skape en arena for kompetanseoverføring og konkurranse. 

• Åpen bakke er også et tiltak med stor suksess fra i fjor. Dette jobbes det videre 
med og er et samarbeid mellom NSF, DNB og ALF. 

• På skissestadiet jobbes det med å se på konkrete tiltak for å skape en modell for 
SFO ski. Ble redegjort for status så langt. 

• Post 3 midler. Knyttet til den nye strategien for breddearbeidet med mye ekstern 
aktivitet knyttet mot miljøet er det viktig at vi forankrer dette i konkretet 
prosjekter som kan søke om post 3 midler. 

• Høyskole tilbudet på Lillehammer har fått på plass en bra trenerstruktur for 
sesongen, og noe færre utøvere enn planlagt. Det jobbes med tiltak slik 
integreringen mot skolen og trening kan bli enda bedre.  

• Ny nettside teknisk skal være ferdig i slutten av oktober. Utfordringen for alpint 
kortsiktig er ressurser til å jobbe med innholdet. Blir sett på forskjellige løsninger. 
Gunnar H blir med i møte med web ansvarlig i NSF for å bistå i arbeidet med 
forankringen av de punktene NSF alpint syns er viktig for en slik side. 

 
RAPPORTERING   

• Gjennomgang av økonomirapport Q2. Følger budsjett frem til Q2. 
• Ble rapportert om status på utestående poster og håndtering av disse. Ingen 

spesielle innspill fra AK på dette. 
• Innspill å se på muligheter for å sikre seg mot valutasvingninger. 

 
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   

• Arrangementsstrategi. 
• Det ble besluttet å tildele søkerne(se liste under) arrangementene under 

forutsetning at vilkårene AK har lagt for tildeling av mesterskap. 
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o Totalt kostnadsnivå for utøveren. 
o Program blir tilrettelagt i samarbeid med arrangør for å unngå 

kollisjoner med andre store arrangement 
 
Alpint Mesterskap 2013-2015 
 
Sesong	   NM	   Junior	  NM	  II	   Junior	  NM	  I	   Hovedlands	   Telenorlekene	   Bama	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  2013-‐2014	   Hemsedal	   Hemsedal	   Voss/Hafjell	   Oppdal/Hafjell	   Hafjell	   Ål	  
	  
2014-‐2015	  

	  
Narvik	  	  

	  
Narvik	  	  
	  

	  
Ingen	  

	  
Geilo/Hafjell	  	  

	  
Bardu	  	  

	  
Ål	  

 
• Det ble diskutert at Norge som nasjon må ha som mål å arrangere dame WC på 

norsk jord hvert år. I tillegg ønsker vi å arrangere WC avslutning hvert 6 år. 
Det ble derfor besluttet å søke FIS om å overta et dame WC renn så raskt som 
råd, samt søke om WC avslutningen i 2017. Strategiene om å ha EC på norsk 
jord hvert år for begge kjønn ble besluttet opprettholdt. 

• Ble besluttet på å jobbe videre med å profesjonalisere arrangement. Være seg 
påmelding, info, premiering, og gjennomføring. Dette skulle administrasjonen 
være tydeligere på i arrangørkontrakter, og i informasjonsarbeidet mot 
arrangørene. Det må også tas høyde for regionale forskjeller. 

• Det skal avholdes et arrangørseminar i forkant av høstmøtet der arrangørene 
tilknyttet de destinasjonene som kan avholde NM sammen skal se på utvikling 
av arrangementet og fordelingen av arrangørsteder fremover. 

Alpinanleggene.  
• Anne-Cathrine redegjorde for status på anleggsutvikling så langt. Her er det stor 

forskjeller mellom region til region. Nå er det ansatt en person 100 % sentralt i 
NSF som skal jobbe med anleggsutvikling. Vi må knytte ønsket aktivitet opp mot 
henne, og det ble besluttet å lage  en Questback for kartlegging. 

Integrering.  
• Status integrering ble gjort rede for. Vi har lite ressurser enda, men noen utøvere 

som er på et relativt høyt nivå. Satsingen i dag er todelt. Hovedfokus skal være 
tilrettelegging i alpinmiljøet for å integrere, samt gi tilbud til de som satser på 
øverste nivå. Jobbes i hovedforhandlingene med sponsorer å få inn økte midler til 
denne satsingen. Ble besluttet at Anne-Chatrine, Claus og Egil Bryn skal ta et 
møte for å prøve å koordinere fremtidig satsing bedre. 


