
 

Referat fra AK møte 26 juni 2013. 

Telefonmøte. Med på telefon; Helge Sverre Eide, Kristin Auestad, Ole Kristian Halvorsen, Vidar 

Bachmann, Helene Nilsen, Hans Petter Solberg og Hans Blattmann (ansatt). 

Forfall: Ove Ness Øye  

Saksliste:  

1. Gjennomgang av referat fra sist møte 

2. Status samlinger 

3. Trenerkurs 

4. Status sponsor 

5. Samlingsplan/terminliste 2013/2014 

6. Eventuelt 

Gjennomgang av referat:  

5. Felles klubb/kretsklær sesongen 2013-2014 

Det er et ønske fra AK sin side med felles kretsklær hvor vi kan selge plass til hovedsponsor, samt 

fremstå som en felles krets. Her tar vi et møte lørdag 23feb. kl.2000 i Fjellstua hvor vi inviterer 

klubbledere for å diskutrere dette videre.  

Uke 16-13 Møte avholdt 23 feb. Mange meninger og tildels sterk kritikk fra klubber om prosessen 

AK har hatt på dette med felles klubb/kretsklær. Kristin og Olav utarbeider et forslag for 

sponsorplassering på felles kretsjakke og representasjonsantrekk. Dette legges frem for AK før 

det presenteres klubbene for uttalelse.  

Uke 26-13 Kristin og Olav har laget et skriv som er sendt ut til AK medlemmer den 7 juni d.å. AK 

hadde en gjennomgang på dette og med viss tilføyninger sendes dette nå ut til klubbene med 

svarfrist 20 september 2013.   

 

2. Status samlinger; Alle samlinger har vært gjennomført som planlagt hittil i sesongen og med 

bra utbytte. Tilbakemeldinger fra løpere og foreldre/ledere er udelt positive.  

3. Trenerkurs. Det har vært avholdt trener 2 kurs alpint i juni med 4 deltagere.  

4. Det er sendt ut et skriv fra Olav og Kristin vedr. Status sponsorer til AK som vi hadde en 

gjennomgang på i møte. Hans Petter tar over stafett pinnen etter Olav og blir AK’s nye 

sponsoransvarlige. Vi må se på hva vi har å selge. Et forslag var beachflagg som vi kan ha med oss 

på samlinger og renn.  



 

5. Hans hadde en gjennomgang av samlingsplan og terminliste som han har utarbeidet et forslag 

på overfor AK. Denne sendes nå ut til klubbene med ønske om tilbakemeldinger innen 20 sept. 

2014. Vi legger nå opp til å dra på noen større renn utenfor egen region for å få matchet våre 

beste løpere. Det legges også opp til samlinger i forkant av mesterskap. Det er videre ønske om 

at hvis det blir anledning til et barmark samling i nov. Så legges denne til sørfylket. Samlingen i 

Sauda som var planlagt i sept. Utgår grunnet kollisjon med kretssamling for alle grener i samme 

tidsrom.   

 

 

 

 


