REFERAT FRA VÅRMØTE ALPINT AKERSHUS
SKIKRETS
TID:

5/6 KL 18:30 – 21:00

STED: STABÆK KLUBBHUS
Ringkroken 23
TILSTEDE i Alpin komiteen: Martin Andersen- leder, Jan Hjelle- ansvar for TL, Kathrine Kahrs Flageansvar for HL , John Arne Stern- Terminlista og Hege Moltzau- rekrutering og barneidrett.
Tilstede av klubbene: Bærum, Asker, Stabekk, Hakadal, Rælingen, Ullensaker og Hurdal.

AGENDA
•

EVALUERING AV FOREGÅENDE SESONG:

Alle er stor sett fornøyd med gjennomføring av sesongen 2018/19. Ønskelig med flere kvalik
renn, og på terminlista nå er det satt opp flere, se terminlista.
Veldig gode tilbakemeldinger for planlegging og gjennomføring av TL og HL
•

SAKER FRA KRETSEN
•

MÅLSETNINGER

Se igjennom SUM måldokument og ta for oss noe der, som å få til noe på tvers av
klubbene i Akershus.
Vi hadde en samling i vår, Hardhausen. Alle stilte opp med sykkel og fikk utdelt et kart
hvor de skulle. Der ventet en oppgave og et nytt kart. Det var 20 slike poster. og alle kom
til mål som var i Hurdal. De som deltok like det.
Lommedalen, Stabæk, Asker og BSK jentesamlingen.
fikk til en fin jente samling nå i forbindelse med Kristi himmelspretten. Det ble så
vellykket at de har satt av pinsen i 2020. fint om man da kunne få med seg flere klubber.
og ha en ekstern trener. I første omgang er dette tekt for U14 og U16
•

STØTTE

Kretsen har nå satt av 400 000 tusen som alle kan søke på. Så nå er det bare å komme
med en god søknad til et prosjekt.
•

INNSATSPRIS

Sverre Sejersted
•

STIPEND

Til 2 utøvere, fikk 10 000,- kr hver. :
Kajsa W Lie
Rasmus Windingstad

•

SAKER TIL VÅRMØTE NSF 14-15/6

•

TERMINLISTE 2020

Fikk igjennom og rettet opp. alle skal ha fått denne tilsendt. eller gå inn på terminlista på
skiforbundet.

•

RANGERINGS RENN 2020
•

RANGERINGS SYSTEM

Blir som det var denne sesongen.
•

ANTALL RENN

4 SL renn 3 tellende.
3 GS renn 2 tellende.
2 SG 2 tellende.
•

SG I HAFJELL

Det kom inn et ønske om å legge kvalik renn for super G til ÅL. Det ble slik.
•

MESTERSKAP 2020
•

TL

Blir på Norefjell, Jan Hjelle fra Lommedalen har ansvaret, og han oppretter en FB-gruppe,
har også alt booket overnatting.

•

HL

Blir på Ål og Gol, Kathrine Kahrs Flage har ansvaret og har alt opprettet en FB-gruppe og
booket overnatting.
•
•

NM JR OG SR

ANLEGG
•

BAKKER

•

TRASEER

•

SNØ – HALLEN

Martin Andersen skal i et møte med de nå. Det er ut til at i ukedagene er det
trening for klubbene for aldersklassene u 14 og u16, i helgene kan alle
alderstrinn få muligheten ved at de er med i en organisert samling.
Hege Moltzau
referent

