
 
 

REFERAT AK-MØTER 2016 

Dag: Mandag 

Dato: 12.09.2016 

Klokkeslett
: 

19:30 

Sted: Telefonmøte 

Møtt: 12.09.201
6 

Per Ove Tønnessen (Hovden), Helge Andersen (Jæren), Hans Petter Solberg 
(Skiforeningen), Vibecke Håheim (Sauda), Sasa Mimic (Sandnes), Øivind Naper 
(Skiforeningen) Hans Blattmann (Kretstrener) og Ove N. Øye (Sauda) 
 

Ikke møtt: 12.09.201
6 
 

Ingen 

Forfall: 12.09.201
6 
 

 

SAK NR.: DATO: SAK: ANSV.: FRIST: STATUS: 

1 12.09.16 
 
 
 

Økonomi: 
Det er god kontroll på den økonomiske situasjonen, og det 
ligger an til et greit overskudd ved årets slutt. Et eventuelt 
overskudd er avhengig av at gjenstående samlinger går 
som planlagt med deltakerantall som budsjettert. 
 

   
 

2 12.09.16 
 

Hintertux 1: 
Ca. 80 deltakere fordelt på uke 40 og 41. 
Kretstrener har planlagt og fortsetter å klargjøre alt frem 
til samlingen starter. 
Det aller meste er under kontroll. 
 

   

2.1 12.09.16 Hintertux 2: 
Det er plass til 10 utøvere + 1 voksen i tillegg til 
kretstrener. 
Påmelding vil avgjøre hvem som får delta på denne 
samlingen og det er AK + kretstrener som står for 
«uttaket». 
Mer info. Når deadline nærmer seg. 

   

3 12.09.16 Treminliste 2016/2017: 
AK fastsatte terminlisten og kretstrener fikk i oppgave å 
oppdatere denne i henhold til det som ble bestemt av AK. 
Terminlisten sendes ut så raskt det lar seg gjøre. 
 
AK bestemte også følgende vedrørende KM i SL og SSL: 
2017 – Jæren Alpinklubb. 
2018 – Plogen Skiklubb 
2019 – Skiforeningen 
2020 – Sandnes IL 

   



 
 

4 11.09.16 Sommerens kretsopplegg: 
Samlingen i Sauda ble en vellykket samling. 
Sommerens samlinger på Fonna har vært preget av dårlig 
vær. 
Vi har mistet en skidag i juni 
Vi har mistet en skidag i august. 
Bortsett fra disse to dagene har det vært bra sportslig 
utbytte på alle samlingene. 
(viser til samlingsrapporter utsendt fra kretstrener). 
 
Vi har oppgradert kjøkkenet i huset vi leier i Krossdalen. 
Det er også satt inn to nye komfyrer. 
Veldig positivt i forhold til de hygieniske forhold når det 
lages mat til et stort antall mennesker. 
 
Samarbeidet med HSG fungerer nå veldig bra, og vi kan 
ved dette samarbeidet utnytte hverandres resurser hvis 
dette er hensiktsmessig. 
 
Det bør vurderes å korte ned noe på lengden på den 
samlingen som arrangeres rett før skolestart. 
 
NB! Klubbene må stille med nok voksne på hver samling!! 

   

5 12.09.16 Krets - Klubb: 
I følge AK sine medlemmer fungerer informasjonsflyten 
mellom AK og klubbene stort sett greit. Jobber fortsatt for 
å bli bedre. 
 

   

6 12.09.16 Trening i etterkant/forkant av renn: 
Det ble stilt spørsmål om det foreligger en plan for dette 
og om vi skal ha en plan for dette. 
AK vedtok at kretstrener organiserer treninger i forkant 
eller etterkant av renn. 
 
I utgangspunktet blir det som følger, med åpning for 
justeringer ved behov eller av andre årsaker: 
 
KM i Sirdal: 
Trening på fredag ettermiddag og på lørdag (avtales) 
Haukeli: 
Fredag ettermiddag. 
Sirdal: 
Trening i forkant (avtales) 

   

7 12.09.16 Jæren Alpinklubb 40 år i 2017: 
I forbindelse med at Jæren Alpinklubb feirer 40 
årsjubileum i 2017 har de et ønske om å få arrangere KM i 
SL og SSL. 
AK imøtekom dette ønsket – se sak 3. 

   

8 12.09.16 Samling på Rauland: 
Det kom inn et forslag på om vi skulle prøve å få til en 
samling på ski i Rauland Alpinsenter i fremtiden. 
Eivind Skeie fra Plogen fikk i oppgave å jobbe frem flere 
opplysninger rundt dette (tingens tilstand ved Rauland 

   



 
 

Alpinsenter, deres vilje og evne til eventuelt å være 
vertskap for en skisamling osv…) før AK tar stilling til dette. 

9 12.09.16 HSG – ARS: 
Samarbeidet mellom HSG og ARS fungerer nå på en slik 
måte som begge parter har jobbet for å få til. 
Partenes planer offentliggjøres for hverandre. 
HSG-U inviteres på HSG aktiviteter som passer for HSG-U 
utøvere. 
 
Arbeidsuke – Foreldre tar direkte kontakt med kretstrener 
hvis spørsmål om dette. 
 

   

10 12.09.16 NSF HK – ARS: 
Dette opplegget fungerer bra. Kretstrener klarer å 
kombinere kretstrenerjobben og landslagssjefsjobben. 
På sikt må det allikevel bli en annen løsning i regi av NSF. 

   

11 12.09.16 Info. fra kretstyret: 
Vibecke Håheim informerte kort fra kretstyret.  

   

12 12.09.16 Integrering – Funksjonshemmede: 
AK gjør en god jobb med tanke på integrering. 
Vi har åpnet samlingene våre for deltakelse av 
funksjonshemmede utøvere på lik linje som for 
funksjonsfriske utøvere, der alle får et likt tilbud. 
Som en følge av sak 10 er også enkelte samlinger åpnet for 
at NSF sine breddesamlinger kan inngå i vår samling. 

   

13 12.09.16 Telenorlekene 2019: 
I forbindelse med at Sauda IL fyller 100 år i 2019 har styret 
i Sauda IL – Alpin vedtatt å søke om å få arrangere 
Telenorlekene 2019. 
AK stiller seg positive til og støtter en slik søknad. 

   

14 12.09.16 Tildeling av priser/utmerkelser: 
Det skal deles ut følgende: 
Skikretsstipend 2016 
http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/12/vi
nnere-skistipend/ 
 NSF jubileumspokaler 
http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/12/vi
nnere-jubileumspokalen-2015/ 
Integreringsstipend 
http://www.skiforbundet.no/ars/om-skikretsen/stipend-
integrering/ 
 
AK representantene bes informere ut i sine klubber og 
komme med forslag til kandidater til de forskjellige 
utmerkelsene.  
 
Frist for å komme med forslag: 

20.10.2016 

   

15 12.09.16 Eventuelt: 
Det kom spørsmål om rabatt på heiskort for HSG-U ved 
deltakelse på HSG treninger osv... 
Kretstrener sjekke dette. 

   

http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/12/vinnere-skistipend/
http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/12/vinnere-skistipend/
http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/12/vinnere-jubileumspokalen-2015/
http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/2015/12/vinnere-jubileumspokalen-2015/
http://www.skiforbundet.no/ars/om-skikretsen/stipend-integrering/
http://www.skiforbundet.no/ars/om-skikretsen/stipend-integrering/


 
 

 

Referent : 

AK-leder 

 


