
Referat Vårmøte Alpint - Buskerud Skikrets 

Dato: 14. mai 2014, kl 1900-2100 

Sted: Sole hotell, Noresund 

Leder: Kenneth Larsen 

Referent: Lynne Short Olsen 

Deltagere fra klubbene: Michael Madsen, Uvdal; Kiddi Bjørnsson, Geilo; Trine 

Prestsveen Gaustad, Geilo; Are Fosse, Ål; Sigvat Morken, Gol, BSK; Jarle Nordby, 

Krødsherad; Torben Wall-Andersen, Nesbyen; Tore Lian, Nesbyen; Morten Leonsen, 

Nesbyen; Øyvind Sæterli, Kongsberg; Oddgeir Leikvoll, Gol; Johan Johansen, Aron; Tor 

Gautneb, Drammen; Jon Dahl, Drammen; Ingvar Bråthen, Kongsberg; Kjell Herland, 

Kongsberg; Anneli Vøllo, Hemsedal; Liv Høgli Andersen, BSK adm.; Jørund Li, Ål/AK; 

Haukur Bjarnasson; Geilo/AK;  

1. Saksliste godkjent, med evt. sak fra Ål IL. 

2. Buskerudløpere presterte gode resultater i år i alle aldersklasser fra Bendit til 

jr VM. Oppsummering av resultater ar vedlagt. 

3. Oppsummering fra kretssamlinger: 

a. Deltagelse har variert mellom 53 (fartssamling) og 80 løpere. 

b. Variert trening både, barmark og på ski. 

c. Godt samarbeid med arrangørklubbene og trenere. 

d. Programmet med sosialt profil har vist deg å være attraktivt for løpere og 

voksne. 

e. Forslag til datoer for neste års samlinger lagt frem (se presentasjon). 

f. AK er tildelt kr 100.000 i prosjektmidler fra skikretsen til kretssamlinger 

neste sesong. 

4. Integreringskontakt  i skikretsen kan kontaktes av klubbene for hjelp og råd ift 

aktivitet for fysisk og psykisk utviklingshemmede. 

5. Terminliste 

a. Forslag fra Ål på å legge opp til færre renn neste sesong. Innspill tatt til 

følge ref. forslag til terminliste vedlagt - 4 rennhelger med 10 renn (3 SSL, 

3 SL, 2 SG) 

b. Innspill fra Ål - Are 

i. 6.-8. mars arrangeres Bendit. Ønskelig at renn tidlig i mars foregår i 

Ål 

ii. Foreslår 10 tellende renn for HL og 8 tellende renn for TL 

c. Innspill fra Jørund:  



i. Ønskelig at vi får noen helger som ikke er terminfestet med renn 

eller samliing 

d. Gjennomgang av foreløpig terminliste for mesterskap og NSF samlinger 

e. Innspill fra Norefjell 

i. Fordeling av FIS renn for damer mellom arenaer bør tilrettelegges 

slik at det er mer praktisk for løperne 

f. Opplegg til KM en suksess i år. Opplegg til neste sesongs KM blir tema på 

høstmøtet 

i. Innspill (Jørund) – tildele KM for 3 år av gangen, samle overnatting 

for hele kretsen 

g. SG helgen på Ål : hvordan utnytte helgen bedre, f.eks er det ønske å legge 

inn superkombi  med slalåmrenn i løpet av helgen? 

h. Søknadsfrist for renn sendes Kenneth med kopi til Liv innen 15. juni. Alle 

klubber legger sine rennsøknader for alle typer renn direkte inn i 

Sportsadmin innen 15. juni. Sonerenn diskuteres lokalt og  legges også inn 

i Sportsadmin. 

6. Oppsummering fra NM Hemsedal – Anneli  

a. Gode vær og snø forhold  

b. NRK dekning lørdag og søndag 

c. Alle skolebarn tok fri i uken og bidro til å skape god stemning i målområdet 

d. Stort show og konsert i sentrum bidro til folkestemning og god blest om 

alpint både for deltagere og lokale alpinister  

7. Oppsummering Bendit 

a. Rekord år med over 800 deltagere 

b. Stor oppslutning i U12, 180 gutter og 160 jenter 

c. Stor stas med Henrik Kristoffersen tilstede 

8. Innspill til vårmøtet i NSF Loen. 

a. Etterlyser bedre kommunikasjon rundt breddesamlinger fra skiforbundet. 

b. Endring i klasseinndelingen i MinIdrett er ikke endret enda ift nye klasser. 

c. Behov for TD2 kurs. Ingen informasjon om slik kurs på flere år. 

9. Kurs - Haukur 

a. Trenerkurs: Hvis vi er tidlig ute burde vi kunne kjøre trenerkurs (1 og 2) i 

kombinasjon med 1. kretssamling i Geilo i slutten november og nytt kurs 

(trener 3) på vårsamlingen. 

i. Klubbene må spille inn navn på trenerkurskandidater til Haukur slik 

at vi får satt opp trenerkurs neste sesong 

ii. Innspill (Madsen – Uvdal): å kombinere kretssamling med 

trenerworkshop (oppdateringeer, nye utviklinger) for eksisterende 

trenere 

iii. Få trenere mer involvert i kretssamlinger med tydeligere program for 

trenere 



iv. Innspill (fra flere) å engasjere unge deltagere gjennom trenerkurs 

eller unge ledere kurs (idrettsforbundet) 

v. Kretsen har generelle midler til kursutgifter i budsjettet 

b. TD kurs: behov for TD 2 kurs.  Regionale TD’er konfererer med Haukur 

ang. kurs. 

10. Rekruttering: tema til høstmøtet 

11. Eventuelt 

a. Trenger enklere måte å registrere løprere på renn. Buypass online-

betalingssystemet fungerer for dårlig. AK spiller dette inn til forbundet etter 

innspill fra klubbene 

b. Facebook side bør taes i bruk bedre. Sikre at administrator pr klubb får 

tilgang (Vibeke). 

 

 

Lynne Short Olsen, BSK, AK 

14.05.2014 


