
 

 

Referat fra AK møte 29 nov 2014, Haukelifjell Skisenter, kl.1330-1530. 

Deltagere; Ole Kristian Halvorsen, Hans Petter Solberg, Helge Andersen, Ove Ness Øye, Per Ove 

Tønnesen og Hans Blattmann (Ansatt kretstrener).  

Forfall: Kristin Auestad og Vidar Bachmann 

Saksliste:  

1. Gjennomgang sist møteref 8 sept. 2014, Telefonmøte 

2. Idrettslig tilbud til de jr. løpere som ikke velger skigymnas. 

3. Samarbeid med NSF FH Alpint 

4. Samlingsplan og Budsjett for 2015 

5. Eventuelt 

 

1. Gjennomgang av referat;  

4.27-14 Samarbeid HSG 

Det er kommet et innspill på om det kan være av interesse fra HSG å leie inn kretstrener når de 

har behov for ekstra kapasitet. AK er positive til å tilby vår kretstrener til HSG når han har ledig 

kapasitet. AK leder sender et brev til Hovden Skigymnas vedr. Dette så snart som mulig og 

fortsetter dialogen derifra.     

4-48-14 Samarbeidet med skigymnaset har bedret seg gjennom samarbeid i form av felles 

samlinger på ski på Fonna og ikke minst Pitztal samlingen. AK føler imidlertid at samarbeidet må 

styrkes og utnyttes langt bedre enn det er i dag. Vi kan ikke annet se enn at dette må være en 

vinn/vinn situasjon for begge parter med et enda bedre og tettere samarbeid. De siste signaler 

fra HSG om at løpere og kretstrener som står utenfor HSG ikke er velkomne til å kunne bo 

sammen med dem på FIS renn er urovekkende. AK leder vil ta dialogen videre også i skikretsens 

styre for å se på samarbeidsformen fremover. Det virker som om HSG har nok med seg og sine og 

ikke ser på en felles utnyttelse av ressurser som en pluss for også dem.         

 

2.37-14 Sponsormidler, ikke drevet noe arbeid på dette feltet siden sist møte. Her må vi ta 

tak og se om vi kan få noe på plass i løpet av 2014. Et alternativ er Folgefonna Sommerskisenter 

som vi har luftet dette for. Hans følger disse opp sammen med Hans Petter. Et annet alternativ er 



å legge på en deltageravgift pr. klubb ifht aktive utøvere. Ole ser på dette alternativet sammen 

med Hans. Presentasjon av krets er tilgjengelig om en kontakter Hans Petter.  

2-48-14 Det har vært jobbet litt mot ulike aktuelle sponsorer den siste tiden, men dessverre 

ingen napp. Det trengs 8-10 nye «kretsjakker» for sesongen. Hans Petter og Kristin følger opp ifht 

bestillinger og ikke minst avklaring med sponsorer. Mulig også noen har vokst fra sine ?   

 

3.37-14 Terminliste 2014/2015. AK ønsker at vi fortsettere å arrangere vårt eget KM. Sirdal 

blir det KM helg 7-8 mars. Her er ønske om at alle våre FIS løpere deltar. Saudarennet flyttes en 

uke frem ifht utsendt forslag. Alle renn i kretsen blir kvalikrenn. Det er ønskelig at vi prøver å få 

til et vestlandsmesterskap sammen med Hordaland i april. Hans sender ut endelig terminliste.  

3-48-14 Det kom ingen ønsker om endringer på utsendt terminliste fra klubbene så denne er 

vedtatt og sendt ut, punkt lukket.  

 

5.37-14 Hintertux, 102 påmeldt totalt, 38 stk uke 40. Geir Larsen turbusser er valgt grunnet 

pris. Det ble tatt opp om vi skulle ta med Øyvind Naper som trener i tillegg i uke 40 og dekket han 

på rimeligst mulig måte. Dette for å ivareta kontinuitet og overføring av læring til andre trenere. 

Dette ble vedtatt.  

 Vi har fått en forespørsel fra Rena Skiklubb om å få delta med en løper i uke 41. Vi er positive 

til dette men da må de bo med oss, samt fikse transport selv.  

5-48-14 Hintertux samling var vellykket på alle måter. Vi balanserer ifht budsjett. Det må ved 

neste års samling poengteres at alle klubber som har utøvere som bor på rom uten voksne SKAL 

daglig ha ettersyn på disse. Også i år fikk vi dessverre noe klager på rot.  Ellers må vi sørge for at 

det legges inn nok tid ved flyskifte slik at en ikke risikerer at en ikke når sitt neste fly som i år. Vi 

må også sørge for at det er event. Voksne som står igjen og ikke utøvere om en må vente.  

 

6.37-14 Pitztal, 9 løpere er foreslått tatt ut. AK støtter dette forslaget, men vi fjerner 

reservene 4 og 5. Det er også en løper som har trukket seg.  

 Kretstrener jobber med å se på alternativer vedr. transport for å holde kostnadene nede. Ole 

sjekker om muligheter for å leie Plogen bussen.  

6-48-14  Pitztal samling hvor kretsen sendte 12 utøvere ble svært vellykket. Denne samlingen 

var et samarbeid med HSG og kun for HL utøvere. Det var heller ikke foreldre med her, noe som 

stilte større krav til utøvere ifht å måtte ta mer kontroll selv.  

 

2.48-14 Idrettslig tilbud til de jr. løpere som ikke velger skigymnas. Kretstrener og AK leder 

har i en tid jobbet opp mot spesielt Haugesund Toppidrettsgymnas HTG for å se på muligheter 

for et tilbud til de løperne som ikke velger skigymnas. Samme har en også gjort tidligere opp mot 



St.Svithun Toppidrettsgymnas i Stavanger. Skal en få til et kvalitetsmessig godt tilbud ved å satse 

hjemmenfra må det på plass en trener i tidsrommet nov-april (rennsesong) det er det enighet 

om. Kretstrener la også forslag til samlingsplan for hvordan et slikt tilbud kunne fungere ved at 

en trener og kjører renn i blokker. Det er enighet i AK om at første prioritert for de som virkelig 

vil satse er å anbefale dem skigymnas og da fortrinnsvis HSG. Dette tilbudet skal ikke gå på 

bekostning av øvrig aktivitet i AK eller belaste økonomien. Det ble enighet om at AK leder og 

kretstrener lager et skriv som går ut til aktuelle klubber og utøvere før jul.  

 

3.48.14 Agder og Rogaland Skikrets har fått en utøver, Jesper Saltvik Pedersen, inn på 

landslag alpint for funksjonshemmede. NSF FH Alpint har i dag kun et tilbud ifht oppfølging og 

planlegging ifbm renn, ingen samlinger for trening. A&R har her tilbudt NSF at de kan delta på 

våre kretssamlinger mot kompensasjon. Vi vet enda ikke hva de her vil velge.  

 

4.48.14  Kretstrener presenterte samlingsplan for 2015, samt budsjett knyttet opp til denne. 

Budsjettet ønskes justert slik at deltagersum på kr.1000,- pr. klubb pr. løper som velger å melde 

seg på utvidet blir stående som et krav uavhengig av sponsorsalg. Det settes opp en egen post for 

sponsorer på kr.20.000,-. Grunnet AK’s sårbare økonomi med tanke på fare for avlyste samlinger 

og reduksjon i antall deltagere legges det opp til et overskudd i budsjett. Det ble også vedtatt at 

vi legger inn en egen linje for 11-12 åringene for kommende sesong og inviterer dem med på de 

fleste av kretsens utvidede samlinger, men ikke ekstra uke i Hintertux. Det må da settes opp en 

egen påmeldingsavgift for denne gruppa som er noe lavere enn for de som blir tilbudt alt.  

I etterkant av vårt AK møte ble det i styremøte i kretsen lørdag 6 des. vedtatt økt støtte til 

grenene hvor alpint får kr.10.000,- ekstra ifht sist år. Tilskuddet fra styret blir således totalt 

kr.150.000,- for 2015. Dette legges inn i budsjettet for 2015 som er vedlagt referat sammen med 

vedtatt samlingsplan.                

    

      

 


