Fagmøte Alpint
Scandic Stavanger Forus, 31. mai og 1. juni 2018
Torsdag 31. mai
15.00 -19.00

1. Åpning, informasjon og rapporter 15.00 – 17.30
ÅPNING VED AK-LEDER
1.1 Godkjenning av fremmøtte representanter, registrering av stemmeberettiget. § 33 punkt 3
Gjort og funnet i orden.
20 stemmeberettigede totalt.

1.2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

AK leder gikk gjennom endringer i sakliste, ble godkjent.

1.3 Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen
Ola Evjen valgt til møteleder.
Anne Cathrine Enstad valgt til sekretær.
Ole Kristian Kirkerud, Oppland Skikrets – underskrive protokoll
Jon Busterud, Hedmark Skikrets – underskrive protokoll

1.4 Informasjon fra AK v/Ola Evjen
•

Beretning til Fagmøte og Skistyret
Ola gikk kort gjennom hva som har skjedd siden ekstraordinært skiting vår 2017.
AK har hatt 21 møter i perioden 2017/2018 – 8 samlet og 13 på telefon.
Oversikt over saker AK har jobbet med.
Kretsledersamling 9. – 11.mars på Kvitfjell; ønsker som fast årlig arrangement.
Representert på flg. WC renn: Sölden, Holmenkollen, Wengen, Kitzbühel, Cortina, Kvitfjell, Åre.
Ellers representert på alle norske mesterskap, fra TL og eldre.

•

Handlingsplan og SUM
Ola gikk gjennom våre mål satt for perioden 2018 – 2022:
Økonomiske rammevilkår 75 millioner 2022.
WC Overall vinner perioden 2018 – 2022, minimum 1 gren pallplassering overall kvinner og menn pr
sesong.
Øke antall utøvere som deltar i WC og VM for FH og Paralympics.
Øke antall utøvere frem til skigymnas med 10%
Få på plass ett billig høyskoletilbud og yrkesfagtilbud på skigymnas.
Øke sport science satsningen med 100%
Få på plass sertifisering og øke statusen for trenerutdanningen, og øke jente/dame andelen til 30%
innen 2022.
Legge til rette for SFO og skoleskidag i alpint.
VM alpint til Norge.
Være med å videreutvikle arrangement både nasjonalt og internasjonalt.
Styrke breddeaktiviteter i klubb/krets.
Videreutvikle samhandling og felles kultur i norsk alpin.

Ingen spørsmål fra salen ang tiltakene AK har satt ned i SUM.

1.5 Marked, sponsorarbeid v/ Christopher Frankum

Christopher gikk kort gjennom avtalene p.t og tidsperspektivet på de ulike avtalene.
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Hadde også gjennomgang av mediebruk og - plan.

1.6 Status og informasjon NSF alpin v/Claus Johan Ryste
•

Sportslig – landslag
Para alpint – enorm utvikling sist sesong. Har nå en langsiktig plan med støtteapparat, økt budsjett og
løpere på rekruttering.
EC Damer – har hatt 7 utøvere på lag.
WC Damer – har hatt 7 utøvere på lag. 4 topp 3 plasseringer og 2 1.plasser.
Vi ligger på 7 plass på verdensrankingen.
Ungt lag, men som begynner å sette seg og har jobbet noen år sammen.
EC Herrer – har hatt 15 utøvere på lag.
WC Herrer – 13 utøvere. Har hatt den beste sesongen noensinne. 30 topp 3 plasseringer og 6
1.plasser.
God blanding av unge og mer erfarne løpere, der de unge drar nytte av erfaringen til de eldste
utøverne. Dette mangler på jentesiden.
2. plass på verdensrankingen WC herrer.
4. plass overall på verdensrankingen i nasjonscupen.
Tredje beste nasjon på Junior VM.
Uttakskriterier:
Claus gikk gjennom hvordan kriteriene er hos oss nå.
Det vil etter hvert bli ett strengere krav om progresjon og resultat på våre kriterier.
Nye uttakskriterier blir lagt frem som forslag på høstmøtet 2018.

•

Administrasjon
Ansatt Mari Seim, 100% i administrasjonen fra 1.september.
Jo Mork er 50% på bredde.

•

Regnskap
Skiforbundet sentralt har ett underskudd på 14,6 millioner for 2017.
Alpint alene med ett underskudd på 5,3 millioner. Flere årsaker til dette.
Utfordringer med rapporteringer og endring i regnskapsmessige føringer fra sentraladministrasjonen
samt overforbruk på landslag har ført til dette underskuddet.
Alpint har en total gjeld til NSF sentralt på 9,6 millioner som skal betales tilbake.
Pr. april 2018 ligger vi resultatmessig ca. 500 000,- i minus. Det er lagt inn 2 mill. til nedbetaling av
gjeld i budsjettet for 2018.

•

Budsjett
Re-budsjettering 2018 vedtas av skistyret i juni.

2. Kretsenes time 17.45 – 19.00
2.1 Nord Trøndelag:

Stort areal, lite folk – utfordring med kommunikasjon og rammer.
Jobbet mye med rekruttering, med bra økning som resultat.
Tredje sesongen med jentesatsningen.
Bra snøvinter – mye aktivitet.
Trenerkurs – 10 deltagere.
Ønsker TD kurs + foreldrekurs.
1 utøver på WC H + 2 utøvere på skigymnas.
Ønsker Attacking Vikings arrangement.
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Sør Trøndelag:
3 aktive klubber.
Har historie på lite samarbeid mellom klubbene og lite helhetlig arbeid.
Gjort mye arbeid på en helhetlig plan for kretsen, tatt utg.pkt i utviklingstrappen.
Fokus på anlegg – Freidig jobber for å få tatt over driften av Vassfjellet Skianlegg.
Mer barmarks aktivitet på sommer enn tidligere, spesielt U14/U16.
Åpne samlinger – får med flere utøvere. Gått vekk fra kretssamlinger.
Betydelig økt antall løpere på U10/U12/U14.
Stor renndeltagelse.
Samle aktivitet i klubb/nærområdet.
Etablert mastergruppe.
Rekruttert lokal trener inn på skigymnas.
Fokus på ungdomssatsning Region Midt Norge.
Mange aktive foreldre med idrettsbakgrunn som er viktig for å skape aktiviteten.
Troms & Nordland:
Begynt samarbeid mellom Troms og Nordland – ca 15 aktive klubber (5 / 10).
Hatt felles breddesamlinger – ski/barmark.
Felles trener 1og trener 2 kurs.
Fått Junior VM 2020 til Narvik.
Harstad ønsker å søke på LF.
Terminliste – utfordring med avstander.
Kjører felles på organisering/reising på LF/HL.
Større bredde og økt rekruttering pga mer samarbeid mellom kretsene.
Jobbes godt i klubbene – men utfordring med gamle anlegg.
24 søkere til 1.klasse på skigymnaset Narvik for 2018/2019. Majoritet nord norske utøvere.
Telemark og Vestfold:
5 medlemmer i AK.
Miljøsamlinger – på tvers av grener. 1 vår og 1 høst.
Hatt en breddesamling på vannski.
Samarbeider godt med Agder og Rogaland, spesielt de som ønsker å spisse aktiviteten.
Østfold:
1 aktiv klubb – men mange medlemmer, fra ett stort geografisk område. Også utøvere fra Gøteborg.
35 – 40 aktive utøvere.
Jobber for å bruke egne anlegg, og ikke reise så mye ut.
Har investert ca 1, millioner i egen bakke i anlegget. Har mulighet til å trene 6 dager i uken.
9 deltagere på LF/HL.
Lite med jenteutøvere.
Ønsker Attacking Vikings arrangement.
Må evt se litt utover fylkesgrensene, mot Akershus – for mer aktivitet.
Ønsker å få i gang ett mastersopplegg.
Samarbeider med Lillehammer Skiklubb og felles treninger.
Sogn og Fjordane:
Mange små klubber – små miljø.
Tidligere kjøpt trenerkrefter fra Hafjell – nedgang rekruttering pga reise/dyrt.
Ansatt egen krets trener og har mer trening lokalt.
Mye trening, mindre renn?
Skal inn med en del lavterskeltilbud i terminliste.
Skal ha ett foreldrekurs.
Har ett opplegg med å trene opp trenere i krets, som skal ut i klubb og jobb – men pr i dag må krets jobbe
både i klubb og for krets.
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Ønsker å få til en barmarkstrening og en skitrening på tvers av grener.
Jobber med å få økt renndeltagelse – tilbakemelding om at renn tar for lang tid. Jobber med å endre dette
– legger trening + renn samtidig. Utnytte løypene som er satt til renn.
Stor suksess med Young Attacking Vikings arrangement, ønsker å ha flere slike.
Positive til kulturprosjektet som AK har satt i gang – er veldig viktig med klare og bestemte trenere.
Møre og Romsdal:
6 aktive klubber – 3 klubber har slått seg sammen: Ørsta/Volda/Åmdal.
Alle klubber har egne «hjemmebakker».
ca 90 utøvere på kretsrenn – har vært stabilt de siste årene, men nedgang fra tidligere ca 130 utøvere.
I hovedsak jente utøvere.
Avhengig av ett godt kretsopplegg pga små klubber.
Åpne kretssamlinger, gode trenere – som gir resultat både sportslig og sosialt.
Ca 25 skidager i kretsregi. Lite kretsinvolvering under sesong.
Størst utfordring å holde på løpere lenger enn aldersbestemt.
Vurdere å starte opp igjen med Stranda Skigymnas. Linjen er ikke nedlagt, kun lagt passiv.
Arrangerte NM masters på Stranda sist sesong – som har resultert i mulig oppstart av master gruppe.
Har ski cross løyper ved siden av rennløyper for å gi barna mer aktivitet.
Viktig å ha aktive foreldre for å kunne skape aktivitet.
3. beste krets på LF, nr. 2 på team event. 9 topp 10 plasser på HL + 2 på pall.
4 OL medaljer
3 eller 4 utøvere på skigymnas.
Hedmark og Oppland – Innlandet Skikrets:
6 aktive klubber i Hedmark, 7/8 aktive i Oppland.
20 FIS løpere – 40/60 i aldersbestemte klasser.
Færre utøvere i aldersbestemte klasser – ca 80/100 utøvere, likt fordelt på kretsene.
Skape et større og bredere miljø – felles samlinger.
Noen felles samlinger, felles kvallik renn og felles kretsmesterskap + felles terminliste.
4 felles kveldstreninger – ingen klubbtreninger disse kveldene.
Bor felles og samarbeider under LF/HL.
Youg Attacking Vikings arrangement. Klubbene må selv ta ansvar for at dette skjer.
Mange arrangement fra WC til klubbrenn.
Minifarten – renn med 5 omganger, som bygges opp med 2 runder med tidtaking til slutt – blir som en
fartssamling.
Familiebakken åpner i uke 40.
Oslo:
7 stk i AK. 17 klubber, 1830 aktive registrerte utøvere i idrettsregistreringen.
Krets jobber for å legge til rette for HL og LF.
8 renn i egen cup med ledertrøye – U12.
Trenerkurs.
Jobber inn mot para alpint – ca 20 utøvere.
Jobbet mye med SUM – neste steg er å få Sum ned på klubbnivå.
Kulturprosjektet – ønsker at AK skal komme på høstmøtet for å legge frem prosjektet.
Har god økonomi – oppfordrer klubbene til å søke om midler.
Ulik mening med delt årsklasser i kretsen – bruker det aktivt selv, men ser at det blir færre i 15/16
årsklassen.
Har prosjekt «Tøff uten fluor».
Team Event LF/HL: Skal vi kjøre bredde eller prøve vinne? Store diskusjoner rundt dette.
Kan man distribuere tid på 10 år og yngre? NIF sine barneidrettsbestemmelser gjelder.
Oslo ber om at AK går gjennom NIFS regler og egne regler hva gjelder resultatlister for klasse 10 år og
yngre.
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Akershus:
ca 1000 aktive gjennom klubb. 2 klubber har ca 500 alene.
ca 4 – 5000 i skiskole.
15 aktive klubber.
11 alpinanlegg, 10 av dem er drevet av klubb + at Skihallen på Lørenskog kommer.
2 traseer som det kan kjøres GS – skaper kostnadsproblemer.
Varingskollen jobber med å få til ny trasé.
9 av 15 medaljer i NM Senior.
Utfordring med arena – kan ikke ta på seg mesterskap.
2 skigymnas – NTG/NTG U og Dønski. Bærum Skiklubb har tatt over driften av Dønski.
Utfordringer med kommunikasjon.
75 utøvere på HL – 23 pallplasser.
Klubbene er selvgående, krets legger til rett og støtter. Krets arrangerer ingenting.
Jobbet mye med SUM, stor jobb å få det ut i klubb.
Innspill på at det er viktig å få til en god arbeidsdialog med sentral AK.
Skikretsen har god økonomi.
Agder og Rogaland:
Ski og barmarksaktivitet for krets settes før nyttår.
Aktivitet sammen med Telemark og Vestfold., felles kvalik renn.
Klubb har ansvaret for rekruttering.
Utfordring med snøforhold for å holde aktivitet.
På samlinger kjører de eldste løperne med skigymnaset på Hovden.
Sterkt involvert i para alpint – både med tanke på Jesper som utøver, men også med samarbeidet mellom
NSF og krets på bruk av Hans Blattman.
Disponerer hus på Fonna – når krets ikke bruker dette, kan klubber låne.
6 stk på skigymnas.
Hordaland:
Aktiviteten styrt av klubb, lite i kretsregi.
Gode resultater både på LF/HL.
Startet på samarbeide med Sogn og Fjordane.
Felles kvalikrenn, felles samlinger og felles opplegg på HL.
Bra rekruttering.
Skigymnasløpere både på Geilo og Voss.
Buskerud:
7 aktive klubber. Ca 70 – 80 stk på samlinger fra U12 og oppover + 80++ på 10 år og yngre.
Flest mulig – best mulig – lengst mulig
6 kretssamlinger i sesong.
Har en felles samling med foreldre og søsken. Fartssamling + vårsamling.
På vårsamling inviteres neste sesongs U12.
Klubbene arrangerer sonerenn.
Hatt 2 rennhelger hvor det har vært kombinert med trening lørdag og renn søndag.
Legger mye vekt på det sosiale.
Krets som organisere samlinger, men klubbtrenere som gjennomfører – åpnere linjer mellom klubbene og
bruken av trenerne.
35 utøvere på LF.
4 utøvere på skigymnas.
SUM – har prøvd involvere kretsstyret.
Bra anleggstilgang.
Buskerud ønsker en tilbakemelding på hvordan kretsene arrangerer kvalikrennene sine – for å lære av
hverandre.
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Fredag 1. juni
09.0 – 16.00

3. Informasjon 09.00 – 10.00
3.1 Rapport fra FIS kongressen i Hellas v/Claus J. Ryste

WC Committee:
- Alle som skal være i området på et WC arrangement, anbefales å bruke hjelm fra og med sesongen
2018/2019.
NSF anbefaler at det samme skal gjelde for alle nasjonale arrangement.
- Forslag på at WC damer skal bruke B jr. staur – ble nedstemt. Forslaget vil komme tilbake senere.
- 500 WC points gir fixed plass på startinglist WC.
- Startrekkefølge DH, SG og AC – forslag om gå tilbake til den gamle måten, men ble avist.
- Premiepott – skal være lik for damer og herrer.
- Skal bli en mer balanse mellom fartsrenn og tekniske renn i terminlisten – etterstrebe å ha likt antall
renn.
- AC er ikke lenger en gren.
- PL SL individuelt blir en egen VM gren.
- Droner er ikke tillatt å brukes på WC arenaer.
Sub Committee for classification:
- Nytt punkt system neste sesong – endelig avgjørelse tas på høstmøtet 2018, Zurich.
Gjelder fra base list 2019.
WC – 0 / 0
EC – 6 / 15
NC – 8 / 20
FIS – 9 / 23
ENL – 45 / 60
Sub Committee for youth and children:
Junior VM Davos, bra arrangement.
2019 – Val di Fassa, ITA
2020 – Narvik, NOR
2021 – Bansko, BUL
2019 - EYOF Sarajevo, BHI
2020 – YOG Lausanne, SUI
- Ingen store endringer foreligger hva gjelder utstyr.
- Int. barnerenn – ønsker å få inn flere SG/farstrenn.
- I aldersbestemte klasser – ha ekstra fokus på hjernerystelser, sørg for at det blir tatt på alvor og tatt gode
undersøkelser og rett oppfølging.
- Forslag om å begrense antall starter for U18 – ble nedstemt.
Anbefalinger i Skigymnas miljøet er 35 tekniske renn og deretter fart.
Sub Committee E Cup og rules:
Ingen store endringer.

3.2 Gjennomgang langtids terminliste og mesterskap v/Stefan J Havnelid
Ønske om å få til ENL renn på breene i Norge.

18. – 21. desember – Junior I + II NM teknisk, Ål
2. – 3.desember – Junior NM Holmenkollen
19. – 20.januar – kvallik Int.barnerenn. 3 søkere: Geilo, Trysil, Hafjell.
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Rangering etter WC poeng.
* U16 2 int. barnerenn 1.- 3.plass Topolino.
4. – 6.plass Whistler.
1. -10.plass talentcamp.
*U14 1 int.barnerenn 1. – 2.plass Topolino
1. -10.plass talentcamp.
30.januar – 3. februar – fartsuka Hafjell, påfølgende camp.
13. – 17.februar – talentcamp. 10 i U14 + 10 i U16 (J/G).
2. – 3.mars – RENNFRI helg, oppfordrer alle til å komme til Kvitfjell.
Forsøker å legge opp til aktivitet for skigymnasene på Kvitfjell.
14. – 17.mars – Topolino
22. – 245.mars – BAMA
25. – 29.mars – NM senior Hemsedal
2. – 7.april – HL Oppdal
6. – 7.april – Veteran NM Hafjell
11. – 14.april - Whistler
Ønske om at alle kretser skal kjøre KM samme helg. Vil være vanskelig å få til med tanke på tilgjengelig tid
og alle kretsers terminliste.
24. – 29.mars 2020 – NM alle grener på Lillehammer. Dette forsøker man å få til hvert 4 år, når det ikke er
mesterskap.
26. – 29.mars 2020 – TL lekene
31.mars – 5.april 2020 - HL
Søknader TL 2020:
Harstad, Mo i Rana, Norefjell, Stranda.
Søknader HL 2020:
Geilo/ÅL
Kvalifisering til PL på mesterskap:
Det jobbes frem en ny arrangørveileder for alpint. Skal være ferdig juni 2018.
Der vil presiseringer komme, og evt nye regler.
Fortsatt problemer med timing hva gjelder PL.

3.3 Breddeprogram og samlinger v/Jo Mork

U 12 ønsker å ha aktivitet i klubbene, og NSF kommer ut til klubbene for å bidra.
U14 og U16:
13.-17.august – Juvass + trener I og II samtidig. Alle disipliner.
8. – 10.februar – Fartssamling DH + SG, Hafjell
3. – 5.mai – Utforsamling Røldal
August 2019 – Juvass/Fonna (begge)? Alle disipliner.
Stor takk fra forsamlingen til Jo og Stefan for gjennomføring av breddesamlinger.
Generelt:
Alle må bli flinkere og respektere påmeldingsfrister som settes, og forholde seg til dette.
Et enormt ekstra arbeid for administrasjonen å sitte med etterpåmeldinger gjennom en hel sesong.
F.eks sesong 2018/2019 hadde administrasjonen over 2000 mailer med sene påmeldinger = mye ekstra
arbeid. Ikke tillate etteranmeldelse fra kommende sesong.
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3.4 VM-prosess, status, info v/Terje Lund

Vi sitter igjen med to kandidater, Hafjell/Kvitfjell og Narvik.
Terje Lund legger frem hvordan søknadsprosessen foregår, både nasjonalt og internasjonalt.
Administrasjonen regner med å ha sin innstilling klar i løpet av september 2018.
Alpinkomiteen vil da få frist ca. 1.oktober og det endelige vedtaket hos skistyret blir anslagsvis
desember 2018.
Når NSF kan søke på et alpint VM, avhenger av om Trondheim bestemmer seg for å søke om nordisk ski
VM for tredje gang – som da evt vil bli 2025. Det vil for alpint bety at vår søknad for et alpint VM vil
gjelde for 2027.
Uavhengig av hva Trondheim bestemmer seg for, skal NSF bestemme sin norske kandidat for alpint VM
høsten 2018.
Vår søknad avgjøres på FIS kongressen enten i 2020 eller 2022, avhengig av om vi skal søke for 2025
eller 2027.
Arbeidsgruppen har bestått av
Terje Lund, Marit Gjerland, Stefan Havnelid Johnsen, Ken Read, Tommy Rudihagen og Paolo Bonelli.

4. Behandle andre saker fremmet av komiteen. 10.15-11.30
4.1 Kultur- og verdiprosjektet - videreføring og gjennomføring v/Dagfinn Neteland
• Status – videre plan
AK har kommet frem til 3 overordnete verdier for alpint:
Åpenhet
Samarbeid
Glede
Videre delt inn i 3 prosjekter:
Arbeid innad i AK.
Arbeid innad i alpin administrasjonen.
Arbeid innad i trenermiljøet – felles spilleregler for trenere/ledere. Disse skal være ferdige til høstmøtet
2018 og gjelder fra sesong 2018/2019.
Innspill: Bør ta dette prosjektet ned på klubbnivå og trenere på klubb.
Ønske fra Oslo/Akershus at prosjektet blir fremstilt på høstmøte.
Lage en utøver «fair play» avtale eller verdikontrakt som må signeres av utøvere/foreldre/trener?
Endre fra kulturPROSJEKT til kulturPROGRAM – er og skal være noe vedvarende.

4.2 «Alpinsportens Venner» v/Anne Cathrine Enstad

AK ønsker å starte opp «Alpinsportens venner», på lik linje med dagens «Langrennssportens venner». Ber
om innspill på navn; AlpinNorge?
Organiseringsform som en forening, og arbeidsmål å skaffe penger som igjen skal gå ut til breddeaktivitet i
form av tilskudd og/eller stipend.
Anne Cathrine holder i dette prosjektet, og det skal settes ned et interimstyre som skal få dette opp og gå.
Skal ferdigstilles og presenteres på høstmøtet 2018.

4.3 TD-korpset v/Stefan J Havnelid
• Organisering
Nedsatt arbeidsgruppe som jobber med gjennomgang av rennreglementet og endringer i reglementet, skal
inn til LPU vår/forsommer 2018.
Jobber i tillegg med arrangørveileder.
8 region TDer p.t
1 region TD samling pr år. Bør være minimum 2 møter.
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Kan man bruke FIS TDene vi har nasjonalt mer inn mot det nasjonale TD-korpset?
Det er kretsenes ansvar å oppnevne region TD.
Er ikke noen god organisering p.t på hvem som er region TD og sitter med ansvaret.
TD korpset melder inn at det er for stor avstand til AK.
Hvem skal region TDene rapportere til?
Hvem utnevner rennteknisk utvalg?
Det har tidligere eksistert en rennteknisk komite – gjelder den nå?
Anne Cathrine og Stefan går gjennom organiseringen nasjonalt og kommer frem med evt forslag på
endringer av organiseringen til høstmøtet 2018.
Innspill:
Oslo/Akershus ønsker å komme inn på en 4 års syklus på region TD – ønsker mer dynamikk.
Behandle andre saker fremmet av komiteen. Del.2 12.15-13.30

4.4 Evaluering mesterskap v/Kenneth Larsen, Stefan J Havnelid og Claus Ryste
•
•
•

TL og HL: årsklasser, felles arrangement?
NM: kretsvise lag? Team Event?
U18/U21 NM

Ble delt inn i grupper, og tok en felles oppsummering etterpå.
Innspill:
Deling av klasser TL/HL:
Ikke mange destinasjoner som kan arrangere mtp bl.a. overnattingskapasitet.
Kan det være aktuelt å splitte TL/HL og kjøre det som ett mesterskap for hver klasse, på forskjellige helger
og forskjellige steder? Nei – må være sammen.
Utøverne selv (HL) meldte tilbake at de syntes det var positivt med delte klasser. De har samme
utøvergruppe som de konkurrerer med over lengre tid – blir «tryggere».
Åpen påmelding har på sikt uansett ført til flere påmeldte.
Delte klasser fører ikke til forventningspress for de yngste utøverne.
Bedre rekruttering.
Viktig at arrangør forbereder seg godt og planlegger hvordan få gjennomføringen til å gå best mulig.
Hemsedal klarte det veldig bra, og kan/bør kontaktes for å få tips om gjennomføringen.
Mindre fokus på puljer og rangering.
De som ligger langt bak, vil kanskje ha flere utøvere? Lettere å «gjemme» seg i resultatlisten.
Små kretser – ingen å kjøre rangering mot, noen kan i verste fall kjøre «alene».
Lærer ikke like mange løpere å kjenne – forelder/ trener er alltid med samme årskull. U14 bra – U16 ikke
fult så bra.
Kjøre sammen, men premiere begge årsklasser?? Nei, vil ikke være hensiktsmessig.
Flere deltagere, bra økonomisk for arrangør.
Mer økonomi i å arr. TL, bør stimulere mer til HL som arr.
LF hadde større tidsdifferanser enn i HL.
Sverige har kjørt med delte klasser i mange år. Hvilke erfaringer sitter de med?
Vedtak:
Det er for tidlig å konkludere etter bare 1 års prøvetid.
TL fortsetter med 1 prøveår til med delte klasser.
HL går tilbake til doble klasser fra kommende sesong.
Alle kretser må kjøre kvalik med samme klasseinndeling.
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NM Senior:
Usikker på om det er riktig å organisere det kretsvis.
Dårlig oppfølging for sesongen 2017/2018 og det fungerte overhodet ikke.
Kretsene må ha en ansvarlig uansett, og må uansett ta mer tak/ansvar.
Team Event – dette skal gjennomføres av arrangør, og her er det kretsene som skal ta ut laget.
Viktig at landslagsløperne følger regelen om at det ikke skal være med servicefolk på start.
Vedtak:
Forsøker 1 år til, der kretsene skal ha det totale ansvaret for alle sine løpere, om de er på lag eller ei.
Herunder påmelding, overnatting, startnummer, lagledermøte, sosialt, transport, kakefester, bekledning
osv.
Junior NM:
Her må det bygges en sterkere ramme rundt arrangementet enn det det er i dag. Det må gis mer kred til
utøverne.
Viktig at det ikke er konkurrerende renn samtidig.
Viktig at alle, og de beste løperne stiller – dette MÅ kanaliseres ut på skigymnasmøtet.
Fra kommende sesong vil junior NM fungere som kvalik renn for Europaturneen.
Generelt:
Sette større krav til arrangørene ved alle mesterskap.
Arrangør må ta det mer alvorlig, og NSF må stille større krav!
Kan det være aktuelt å betale ut støtten i etterkant, om alle krav er oppfylt?

5. Behandle saker fremmet av skikretsene 13.45-14.30
5.1 Gjennomføring store renn, ref. deltagere 2. omgang DD v/ Ola Evjen.
Etter innspill fra Akershus, har AK tatt saken vedr redusert deltagelse i 2.omg på spesifikt
Donald Duck rennet, videre til LPU
AK har handlet i god tro og forståelse for at komiteen har hatt myndighet til å foreta
endringer ved behov, ved evt søknader fra arrangør/klubb/krets.
Dette viser seg å være en misoppfattelse fra AK sin side, og komiteen har ikke myndighet til å
gjøre så.
LPU har presisert saksgangen; Regelendringer foreslås av AK, saksbehandles av arrangement
avd. og LPU med innstilling til, og endelig vedtak i Skistyret.
Akershus melder inn at det er ute etter at lover og regler som er satt skal følges, på et
generelt grunnlag og ikke spesifikt hva gjelder Donald Duck.
NSF AK har tatt med seg historikken og rutiner som har vært gjort, og ført det videre.
Saken har vært tatt inn til LPU – og NSF AK har ikke handlet etter reglementet.
Vedtak:
Arbeidsgruppen som er nedsatt for å gå gjennom regler for alpint NSF, vil på generelt grunnlag ta for seg
evt regel/formulering om hva AK har myndighet til og ikke, ved behov for evt avvik fra reglementet.
Etter endt diskusjon, var flertallet i forsamlingen for at de vil at Donald Duck og alle skirenn generelt skal
gjennomføres med to fulle omganger.

5.2 Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

6. Valg v/valgkomiteen 15.00 – 15.45
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Valgkomiteen har bestått av Atle Hamar, Bård Seterås og Connie Hagen.
Atle Hamar som leder.
I lederens fravær, var det Connie Hagen som la frem valgkomiteens innstilling.
Innspill:
Ønske fra krets om at valgkomiteen må ta kontakt med alle kretsene i arbeidet med å skaffe nye kandidater.
Kritikk til at det er kommet forslag på kandidater som så ikke er blitt kontaktet av valgkomiteen.
Antall stemmeberettigede: 19 ved opptelling, 14 kretser og 5 AK representanter.
Representert ved flg kretser:
Akershus, Hedmark, Sogn og Fjordane, Oslo, Oppland, Østfold, Agder og Rogaland, Møre og Romsdal, Sør
Trøndelag, Telemark og Vestfold, Nordland, Buskerud, Nord Trøndelag og Troms.
Innstilling:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ola Evjen
Sør Trøndelag
Dagfinn Neteland
Hordaland
Kenneth Larsen
Buskerud
Anne Cathrine Enstad
Møre og Romsdal
Christine Steine Jensen
Oslo
Erika Holand Tøsse, ungdomsrepresentant, Møre og Romsdal

Enstemmig
Enstemmig

Enstemmig

Benkeforslag:
Roar Karlsen Oslo Skikrets
Diskusjon rundt medlemskap til Christine SJ. Leder av valgkomiteen sentralt, Sverre Seeberg ble involvert via
telefon i denne saken, og det ble bekreftet og godkjent at Christine SJ var valgbar.
Anne Cathrine Enstad
Kenneth Larsen
Roar Karlsen
Christine Steine Jensen

19 stemmer
18 stemmer
10 stemmer
10 stemmer

Omvalg:
10 stemmer
9 stemmer

7. Avslutning 15.45-16.00
7.1 Sette saker til høstmøtet 2018

Dato 19. – 20.oktober Scandic Helsfyr Oslo.
Gjennomgang regler
VM Søknad
TD opplegg
Kulturprogram
Alpinsportenes Venner/ AlpinNorge

Oslo __________ / _________ - 2018

Ole Kr Kirkerud

Aug 29, 2018

Jon Busterud

Aug 29, 2018

Ole Kr Kirkerud (Aug 29, 2018)
________________________________________________
kkirker@online.no
Ole Kristian Kirkerud - Oppland Skikrets

________________________________________________
Jon Busterud – Hedmark Skikrets

Jon Busterud (Aug 29, 2018)

jon.busterud@no.loomis.com
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