
 

 

RAPPORT FRA VÅRMØTET PÅ GARDERMOEN, LØRDAG 19.10: 

1. Informasjon fra AK-leder: 

- alpint har ikke vært i en så god posisjon økonomisk på lange tider. Dette lover godt for 

kommende sesonger.  

- I 2014 vil omsetningen nærme seg 40 mill og AK leder informerer at de for kommende 

sesonger sikter de mot 50 mill.  

- Det skal arrangeres Jr. VM i Norge i 2015 og ungdoms OL i 2016. Det ønskes også fremover 

world cup damer til Norge og en fremtidig world cup finale for herrer.   

- TV avtalen for ski er svært dårlig sett ifht de øvrige idrettsgrener så her må det ligge 

potensiale for fremtiden.  

- Det er kommet spørsmål fra freestyle om Alpint kan være interessert i å overta skicross ? 

Dette bør diskuteres rundt i de ulike kretsene før vårmøte.  

- Det er også veldig mye diskusjon innad i NSF vedr. De som går ut av landslag og lager egne 

lag alla Nordtug....her er det nå utarbeidet utøver avtaler som også vil bli brukt i alpint. 

Representasjonsavtale blir den kalt som vil bli sendt ut til alle kretser.  

 

2. Status og strategi alpint fra sportssjef: 

- Sportssjef gjennomgikk organisering av alpint og økonomisk status ifht budsjett.  

- Alpint har ikke økt på adm. Selv om økonomien er blitt bedre og flere folk på lag. Her 

må det nok gjøres en vurdering fremover.  

- Sportslig sett ser det veldig bra ut.  

- Utviklingsavdelingen ved Robert Read gjør en uvurderlig jobb. 

- Det er et prosjekt på gang vedr. Å lage en App som skal kunne registrere all trening 

som alle skal kunne bruke. 

- Retningslinjer uttak gjennomgått. 

- Endel diskusjon og meningsytring rundt at tidligere Kjus rennskole bruker NSF logo. 

Dette har bakgrunn i at Hafjell og Kvitfjell (Alpinco) er sponsorer til NSF Alpint og har 

da fått lov å bruke NSF logo. Dette føles nå mer og mer som en konkurrent til klubb 

og krets opplegget. Dette vil NSF se på hvordan de håndhever fremover.     

- Endel meningsytringer kom frem vedr. At Alpint nå har fjernet gunnlisens, nå er det 

kun utvidet som må signeres for de over 13 år, kr.1400,-. Dette grunnet at mange 

som har vært uheldige og fått store behandlingsutgifter kun har hatt grunnlisens som 

ikke har dekket dette.    

- Strategi damesatsing gjennomgått 

- World Cup åpning Sølden, her har NSF 4 plasser for damer og 7 for herrer  

 

 

 

 



3. Informasjon arrangement – samlinger i NSF regi etc.: 

 

- 12 åringer innlemmet i Bendit, vil fortsette slikt, positive tilbakemeldinger fra sist 

sesong.  

- Telenorlekene, fri påmelding...den enkelte melder seg på selv.....kretsene rangerer i 

grupper. Endel diskusjon rundt dette temaet her at den enkelte kan melde seg på 

selv og at dette ikke skal gå via kretsen. Dette vil bli opp til kretsene hvordan de selv 

vil administrere dette.         

 

Terminlisten neste sesong, noen hovedpunkter: 

  

 14-15.12 Førjulscup Geilo  Landsrenn SL+SSL 

 18-19.1  Int. kvalik Oppdal  Landsrenn SL+SSL 

 30.1-1.2 HL-utfor Hafjell  Hovedlandsrenn, U 

 27.2-2.3 Telenorlekene Hafjell  «Landsfinalen», SG+SSL+SL 

   (Dato for landsfinalen kan bli endret) 

 14-16.3  HL-teknisk Oppdal  Hovedlandsrenn, SG+SSL+SL 

 

4. Oppspill breddearbeid og strategi bredde og rekruttering: 

 

- Det vil bli invitert til 3 dagers breddesamling utfor på Hafjell fartsskolering 26-28 januar. 

Åpen påmelding 

- U16 Ironman Odda 9 mai 

- Åpne barmark/Iron man neste sesong for oss vil bli på Voss 15-17 aug. For U14 og U16. 

- Åpen skisamling 17-19 oktober Juvass SL/GS 

- Samling første helgen i januar 2015, arrangeres av skigymnasene i sin region.  

- Det ble også mye diskusjon rundt at NSF planlegger en breddesamling på hafjell 13-15 

des. Samtidig med førjulscupen på Geilo. De er alt for seint ute med info rundt dette også. 

De vil nå se om de flytter samlingen.  

 

5. Status Integrering:  

- Satsingsgruppa, her er to 14 åringer som i år skal delta internasjonalt, deriblandt 

vår egen Jesper Saltvik Pedersen 

- Sesongplanen ble fremlagt. 

- Fremtidsplaner ble fremlagt. 

 

6. Valgkomiteen ble valgt: 

- Ola Evjen, Sør Trøndelag 

- Lilly Schøyen, Sogn og Fjordane 

- Jo Inge Øverland, Nordland 

 

7. Strategiarbeid NSF 

- Mye fokus nå på breddeaktivitet og at det skal være plass til de nest beste og at 

disse også skal ha et tilbud. Viktig med tanke på å redusere frafall. 

- Det deles nå ut midler etter søknad på gode breddetiltak fra NIF og krets.  



 

Gruppeoppgaver: 

Beskrive to konkrete tiltak innenfor hvert enkelt område. 

Hva kan alpinkomiteen sentralt bidra med ? 

 

i. Lavterskeltilbud til barn og ungdom 

1. Dedikerte og kompetente personer som tar seg av de nye og de 

som ikke nødvendigvis ønsker å bli best. 

2. Drive skiskole og la alle få prøve seg i enkle løyper og gjerne med 

timing. Viktig å involvere hele familien.  

3. Sette opp eks. to renn hvor alle kan være med å prøve en annen 

bakke enn den de normalt operere i, lage det til en familietur.   

4. Involvere alle nye voksne, gjerne ha en egen i klubben som tar seg 

av det sosial og involvere dem.    

ii. Samarbeid med andre grener i klubb 

1. Vi har alle mye å hente på å trene sammen, spesielt i 

barmarkstreningen. Dette er positivt for den treningsmessige 

utviklingen og ikke minst for det sosiale blant medlemmene.   

2. Utnytte trenerressurser bedre, lære av hverandre.  

iii. Gode tiltak for aktive konkurranseutøvere 

1. Bygge miljø. 

2. Proft opplegg, rette personer til å utføre aktivitet.  

3. Lage lokale Alpint vg. Skoletilbud.  

 

8. Generelle forhold: 

Det var et bra møte hvor AK sentralt og NSF adm. Alpint tok signalene som kom fra kretsene. 

Det var bra med tid for meningsytringer og Akershus fikk gode svar på alle sine spørsmål som 

var sendt inn på forhånd.    


