HØSTMØTE ALPINT
Hva: Fagmøte, NSF Alpint, høst

Hvor: Scandic Oslo Airport

Dato: 29. oktober 2016

Tilstede: Hans Petter Solberg, Agder og Rogaland Skikrets, Espen Solbakken og Martin
Andersen, Akershus Skikrets, Connie Hagen, Buskerud Skikrets, Olav Lødemel, Hordaland
Skikrets, Jo-Inge Øverland, Nordland Skikrets, Bjørn Hembre , Nord-Trøndelag Skikrets, Pål
Vist, Oppland Skikrets, Dennis Gylthe, Roar Karlsen og Steve Skavik, Oslo Skikrets, Lars
Tennebekk, Region TD, Gunnar Johansson, Rennteknisk Utvalg, Per Asbjørn Felde, Sogn og
Fjordane Skikrins, Ola Evjen, Sør-Trøndelag Skikrets, Lena Sommerbakk, Troms Skikrets, John
Egil Måløy, Østfold Skikrets.

Andrea Bell Pedersen, Anne Cathrine Enstad, Gunnar Hvammen, Lars-Inge Graabak, Kenneth
Larsen, Trond Olsen, NSF Alpinkomiteen, Claus Johan Ryste, Einar Witteveen og Stefan
Johnsen Havnelid, NSF Alpint Administrasjon.

Forfall: Møre og Romsdal Skikrets

Kopi: Skistyret og NSF Administrasjonen

Referent: Andrea Bell Pedersen
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Program og saksliste
Ajourført 28.10.16
Lørdag 29.10 kl. 09.00 – 15.00
1

Åpning og informasjon kl. 09.00 – 12.30

1

ÅPNING VED AK-LEDER

1.1

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

1.2

Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen

1.3

Informasjon fra AK

1.4

Status alpint v/ Claus Johan Ryste

1.6

Status integrering og utdanning v/ Einar Witteveen

1.7

Informasjon arrangement – samlinger i regi av NSF, etc.

1.8

Anleggsutvikling – status og innspill fra kretsene

v/Trond Olsen

v/Stefan Johnsen Havnelid

Lunsj kl. 11.30 – 12.30
2

Diskusjon om strategier kl. 12.30 – 15.00

2.1

Hvilke tiltak/strategier kan NSF og kretser iverksette for å nå målene til

”Utviklingsmodellen” i Skipolitisk dokument 2016-2020?

2

2.2

Saker fra vårmøtet:
2.2.1

Jenteprosjekt: Verdien av å lage en strategi fra klubbnivå til EC/WC-nivå?

2.2.2

Verdien av å dra på internasjonale renn for U14 mtp prinsippene våre fra

”Langsiktig utviklingsplan” (2014). Utvidet breddesamling som et alternativ?

2.2.3
2.3

Skal vi fortsette å ha premiepenger på norske FIS-renn?

Innkomne forslag:
2.3.1 Oslo Skikrets: Retningslinjer for utstyr. Se vedlegg.
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2.3.2: Akershus Skikrets: Diskusjon vedr. dispensasjon fra hovedregelen ang. antall
startende i 2. omgang U14/U16 Donald Duck Winter Games. Se vedlegg.
2.4

Avslutning, samt sette saker til vårmøtet
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1 ÅPNING OG INFORMASJON
Pkt 1

Åpning ved AK-leder Trond Olsen

Pkt 1.1

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Ingen kommentarer

eller spørsmål til sakslisten.
Pkt 1.2

Trond Olsen ble valgt som møteleder, Andrea Bell Pedersen som sekretær, og

Lena Sommerbakk, Troms Skikrets og xxx som representanter til å undertegne protokollen.
Pkt 1.3

Informasjon fra AK. AK-leder ga informasjon og status i komitéarbeidet siden

forrige møtet, samt gjorde rede for ulike fokusområder. Informerte fagmøtet om at det er
tre norske destinasjoner som har vist interesse til forbundet om å levere inn søknad om VM i
alpint i 2025. Fortalte videre om hvordan denne søknad- og tildelingsprosessen fungerer fra
både det norske- og det internasjonale skiforbundet sin side. Nestleder, Gunnar Hvammen,
ga informasjon og foreløpig status vedr. WC Alpine City Event Oslo, som skal avholdes i
Holmenkollen 1. januar 2018.
Pkt 1.4

Status alpint av sportssjef Claus Ryste:

-

Sportslig status landslagene.

-

Oppdateringer på markedssiden vedr. sponsorer og samarbeidspartnere.

-

Gjennomgikk samlet regnskapsrapport pr. 30.09.16.

-

Redegjorde for helseapparatet, samt hvilken praksis og rutiner som gjelder for
landslagene. Presiserer at ingen av preparatene som er i medisinkoffertene til
helseteamet vårt står på WADAs dopingliste. Sportssjefen oppfordrer også yngre
utøvere til å gjennomføre e-læringsprogrammet til Antidoping Norge - noe som er et
krav til landslagsutøvere, støtteapparat, administrasjon og tillitsvalgte.

-

Viste retningslinjer for uttak til 2016-2017.
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-

NSF ønsker å ta med EC-løpere til å delta på ”Far East Cup” i Kina i desember, og viser
til den praktiske viktigheten av det.

Pkt 1.6

Status Sport Science
Status integrering og utdanning v/ Einar Witteveen.

-

Gjennomgikk organiseringen og terminlisten til integrering.

-

Status forberedelser og videre sesongplan for landslagsløper Jesper Saltvik Pedersen

-

Informerte videre om kompetansetiltak på utdanningsfronten. Gjennomgikk
Skiforbundets utviklingsmodell.

-

Status ”Trenerløypa”, og videre fremdrift.

Innspill fra kretsene om at NSF må ha en tettere oppfølging med skigymnasløperne, særlig
avgangselever, om å gi mer og bedre informasjon om trenerutdanningstilbudet på NIH.
Pkt 1.7
-

Status bredde v/ Stefan Johnsen Havnelid
Oversikt over breddesamlinger i regi av NSF, internasjonale barnerenn, samt
Ironman-testene. Presiserer viktigheten av å arrangere samlinger i etterkant av IMtestene.

-

Vil begynne med en sentralisering i Oslo av IM-testen hver 3. år for skigymnasløpere.
Gjennomgikk årshjulet, og viste til langsiktigheten de neste 3 år med samme struktur.

-

Viktig med NSFs tilstedeværelse ute i Ski-Norge for å få ut rett budskap om
målsettinger og kulturen vi ønsker. NSFs samlinger er” i tillegg” til klubbaktivitet, ikke
”istedenfor”.

-

Informerer om endringer vedr. rennreglementet om hjelm. Legges ut på
hjemmesiden når det er helt klart.

-

HL Lillehammer og TL Voss 2017. Se presentasjon.

-

Terminliste 2017. Se presentasjon.

-

Datoer og hittil mottatte søknader for finaler 2017/2018, 2018/2019. Se
presentasjon.

-

Livetiming til ditt arrangement i Sportsadmin. Legger ut info.
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-

Informerer om ny app til kjøp av Skilisens

NSF-arrangement/mesterskap – informasjon/innspill fra kretsene til NSF. AK-leder ba om
innspill fra fagmøtet om komitéens ønske om å lage en bedre ramme rundt
norgesmesterskapene. Eksempelvis” NM-uka” som en del av” Fartsuka”.
Pkt 1.8

Anleggsutvikling – status og innspill fra kretsene. Kort status fra Sør-Trøndelag

om et pågående byprosjekt der. Innspill fra samme krets om at det ønskes at alpint kan søke
om tippemidler til kjøp av tråkkemaskin, slik som langrenn. Kort status fra Oslo Skikrets om
søknaden til Oslo Kommune om bedre strømtilgang i Wyller for å få raskere snøproduksjon.

Pkt 2

Diskusjon om strategier

Pkt 2.1

Hvilke tiltak/strategier NSF og kretser kan iverksette for å nå målene til

”Utviklingsmodellen” i Skipolitisk dokument 2016-2020? Konkrete forslag etter
gruppearbeid:
-

Samarbeid med ALF for å få skoleelever, unger i SFO og barnehager på ski

-

Lav terskel-tilbud. Eksempelvis ”Åpen bakke”-konsept.

-

Lage tilbud for de som ikke ønsker å konkurrere, men fortsatt være i miljøet. Også en
mulighet for å rekruttere trenere.

-

Åpne en egen juniorklasse i Masters-renn.

-

Søke kommunale midler for å få dekt utstyr og heiskort for skidager for barn.

Pkt 2.2

Saker fra vårmøtet:
Pkt 2.2.1

-

Jenteprosjekt: Verdien av å lage en strategi fra klubbnivå til EC/WC-nivå?

Innspill på å finne årsaker, og ut fra det finne løsninger. Eksempelvis ved å være i
dialog med jenter som slutter på ski.

-

Innspill på økonomiske langsiktige forutsetninger.

-

Skape sterke jentemiljø/kulturer på sine premisser. Bygge opp selvtillit.

-

Arrangere rene jentesamlinger, istedenfor felles med guttene
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-

Få erfaringer og råd fra andre land, eksempelvis Sverige

-

Rekruttere trenere av begge kjønn

-

Tilbud om et overordnet jentelag for å satse 100% – uten å studere samtidig

Åpne diskusjoner:
Pkt 2.2.2

Verdien av å dra på internasjonale renn for U14 med henhold til

prinsippene våre fra” Langsiktig utviklingsplan” (2014). Utvidet breddesamling som et
alternativ?
Pkt 2.2.3

Skal vi fortsette å ha premiepenger på norske FIS-renn?

Dette må være opp til være enkelt arrangør å bestemme. Uansett så må det enes om
en verdi på premieplassene, som alle arrangører skal forholde seg til. Om de så videre
vil gi pengepremier, eller en vare – med samme verdi, er valgfritt. Varer kan gi gode
sponsoravtaler og således penger spart for arrangør.
Pkt 2.3

Innkomne forslag:

Pkt 2.3.1 Oslo Skikrets: Retningslinjer for utstyr. Se vedlegg.
Her var det en god diskusjon, uten en endelig avklaring.
Uansett, må det til enhver tid etterstrebes at det IKKE skal være et krav om flere par
ski etc. for de minste aldersbestemte klassene.
Oppfordres til å evt. følge forslaget fra Oslo Skikrets og retningslinjer som de har satt
for egen krets vedr utstyr.
Pkt 2.3.2 Akershus Skikrets: Diskusjon vedr. dispensasjon fra hovedregelen ang. antall
startende i 2. omgang U14/U16 Donald Duck Winter Games. Se vedlegg.
God diskusjon, med mange gode innspill.
Ref. innspillet fra Akershus Skikrets, så må det foreligge en skriftlig dispensasjon fra
forbundet på at antall startende i 2.omgang kan reduseres til de 30 beste.
Lars Inge Graabak og Stefan J Havnelid skal videre se på dette.
Pkt 2.4

Avslutning, samt sette saker til vårmøtet
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Merk:
•

Vedlegg til pkt. 2.1, s. 10-13, ”Skipolitisk dokument 2016-2020”:
http://www.skiforbundet.no/Documents/Skitinget%202016/SPD.pdf

•

Vedlegg til pkt. 2.3.1 s. 9

•

Vedlegg til pkt. 2.3.2 s. 10
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Vedlegg pkt. 2.3.1:
Notat fra Trenermøte i Oslo Skikrets 27. april
Barneidrett og utviklingen av barneidretten ble diskutert.
Tidlig spesialisering og overdreven fokus på utstyr blant foreldre var det enighet om er en
uheldig retning i alpinsporten både i Norge og i Oslo. Utviklingen skjer på grunn av
manglende forståelse og enighet blant foreldre.
Trenerne i Oslo Skikrets vil fremme retningslinjer for Oslo Skikrets på følgende punkter når
det gjelder utstyr og arrangement:
•

Klubbene i Oslo legger opp til aktivitet for yngre løpere (10 år og yngre) hvor barna
skal ha ett par ski. SSL ski

•

Oslo skikrets arrangerer IKKE disiplinen Slalåm for U10 og yngre. Kun SSL og
Kombinasjon. NB: Det skal beskrives i alle renninvitasjoner og program at det
brukes SSL ski.

•

Det er kun tillat å ha med ett par ski i bakken på renndager for U12 og yngre. Dette
skal stå i alle renninvitasjoner og program.

•

Slalåmrenn arrangeres med kortporter i U12. Skal stå i alle renninvitasjoner og
program.

•

U8 og Yngre har ikke fartsdress i renn og trening. Vi vil styre mot at dette heves til
U10 for fremtiden.

Bruk av Live-timing i arrangement for U10 og yngre ble også diskutert, men her ble det ikke
konkludert med noe.
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Vedlegg pkt. 2.3.2:
Donald Duck Winter Games gjennomføres ved at det kun de 30 beste etter første omgang i
U14/U16 får starte i 2. omgang. Dette medfører at 60-70 % av påmeldte løpere ikke får kjøre
2. omgang.
Til AK:
Arrangør av Donald Duck Winter Games har fått dispensasjon for denne
gjennomføringsformen. Akershus Skikrets ønsker en klargjøring vedrørende hvilke kriterier
som skal ligge til grunn dersom det skal gis dispensasjon av AK fra hovedregel 621.6.2.1
«Deltakerantallet skal ikke overstige 140 i renn med 2 omganger og ikke overstige 200 med
renn i 1 omgang».
Til AK & Kretsene:
I tillegg ønsker Akershus Skikrets en prinsipiell diskusjon vedrørende hva en slik
dispensasjonen fra hovedregelen betyr for alpin Norge/rekruttering dersom flertallet av
påmeldte i aldersbestemte klasser ikke får kjøre 2 omgang.
·

Skal man forholde seg til gjeldende regelverk og unngå dispensasjoner?

·

Skal man endre gjeldende regelverk?

·

Skal det gis dispensasjoner fra hovedregel 621.6.2.1 og hva bør kriteriene være?
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