
 

          30.3.2015 

Til klubbene 

SAMLINGSOPPLEGG I KRETSREGI, SESONGEN 2015-2016: 

Sammen med denne e-posten får dere tilsendt samlingsopplegget i kretsregi for kommende sesong. 

Opplegget følger i all hovedsak samme prinsipper som tidligere sesonger med åpne og utvidede 

samlinger. Årets samlingsplan skal oppfylle intensjonene i samarbeidsavtalen som er gjort med 

Hovden Skigymnas. Planen er å fortsette å ha fokus på barmarkstreningen, vi fortsetter med iron-

man testing i mai, det legges inn 3 barmarks-samlinger og planen er å fortsette med klubb-besøk fra 

kretstrener i barmarks-periodene.  

Kostnader på samlinger: 

For alle løpere, uansett om de er påmeldt utvidet opplegg eller ikke, vil det bli fakturert en 

treneravgift pr. dag på kr. 190. Denne avgiften skal gå til dekning av trenerkostnader knyttet til at 

kretsen har en heltidsansatt trener. Samme ordning vil også bli praktisert i forbindelse med 

kretstreners besøk i klubbene samt i forbindelse med trening før renn og vinterferietrening vinteren 

2016. Som i forrige sesong vil det også beregnes en kostnad til dekning av felleskostnader på 

samlingen, som innkjøp av salt, transportkostnader og honorarer for trenere, samt andre kostnader. 

Felleskostnadene vil således variere noe fra samling til samling, men det vil uansett bli jobbet hardt 

for å holde disse kostnadene så lave som mulig. Etter hver samling vil det bli sendt ut en 

kostnadsfordeling til klubbene på samme måte som tidligere sesonger. 

UTVIDET OPPLEGG I SKIKRETSREGI, SESONGEN 2015-2016: 

Også i sesongen 2014-2015 legger skikretsen opp til et samlingsopplegg bestående av åpne og 

utvidede samlinger. De utvidede samlingene er åpne for løpere som er 11 år og eldre (løpere født i 

2004 eller tidligere), men utvidet samling i Hintertux er kun åpen for løpere i LF-gruppen og eldre. 

Samlingsopplegget er et «tripp-trapp»-opplegg hvor løperne får muligheter til å delta på flere 

samlinger jo eldre de blir. Fargene i tabellen under viser hvilke samlinger de ulike aldersgruppene kan 

delta på. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
Samlinger 

 
 
 
Tidsrom 

 
 
Ant. 
dager 

Åpne samlinger 
10år og yngre 
Født 2006 eller 
tidligere 
(Rekruttgruppen) 

Åpne samlinger 
11-12 år 
Født 2004-
2005 
(U12-gruppen) 

Utvidede 
13-14år 
Født 2002-
2003 
(LF-gruppen) 

Utvidede 
15-16år 
Født 2000-
2001 
(HL-gruppen) 

Utvidede 
Junior 
Født 1999 
og tidligere 
(Jr-gruppen) 

Sauda 30.4-3.5 4      

Fysiske 
tester 

11-13.5 3      

Fonna 1 29-31.5 3      

Stavanger 6-7.6 2      

Fonna 2 19-23.6 4      

Fonna 2 24-28.6 4      

Fonna 3 7-14.8 4      

Kr.sand 29-30.8 2      

Fonna 4 1-6.9 4      

Haugesund 5-6.9 2      

Hintertux 28.9-3.10 5      

Hintertux 4-10.10 6      

Pitztal 1-7.11 6    x) x) 

Geilo 12-16.11 4      

Haukeli 25-29.11 4      

Lokalt 11-13.12 2      

Hovden 19-22.12 4      

SUM DAGER 61 25 44 51 61 61 

x). I forhold til deltakelse på samling i Pitztal i slutten av oktober, vil det fra AK bli stilt spesielle kriterier. Disse kriteriene vil bli offentliggjort 

på et senere tidspunkt.   

 Barmarks-samlinger 

 Ski-samlinger 

Påmelding til utvidet samlingsopplegg, påmeldingsfrist fredag 10.4. 

Ved å melde seg på utvidet samlingstilbud, får løperne mulighet til å delta på de utvidede 

samlingene. Påmelding krever IKKE at de deltar på alle de utvidede samlingene, men melder de seg 

IKKE på kan de heller ikke delta på de utvidede samlingene.  

Påmeldingskostnad er kr. 2000/løper. For aldersgruppen 11-12 år er påmeldingskostnaden kr. 

1500/løper. Dette beløpet skal dekke den ekstra oppfølgingen løperne mottar som deltakere på det 

utvidede sportslige opplegget (oppfølging barmark, hjelp med utstyr, løper-samtaler og tett 

veiledning m.m.). 

AK har vedtatt for å få budsjettet i balanse for 2015 at klubbene som melder på utøvere til utvidet 

opplegg blir belastet med kr. 1000/løper. Dette kommer i tillegg til påmeldingskostnad pr.løper. 

Samlet beløp belastes klubbene etter påmeldingsfrist.  

Klubbvis påmelding til utvidet opplegg med navn og fødselsår til hansblat@online.no innen 10.4 på 

vedlagte påmeldingsskjema. 
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Trenerteam neste sesong: 

Det arbeides med å få på plass trenerteam for neste sesong. Så snart dette er på plass og godkjent av 

AK, sendes det ut informasjon om dette. 

Jeg håper oppslutningen om skikretsens samlinger blir like bra som denne sesongen! 

Mvh 

Hans Blattmann, kretstrener 


