
 
 

Referat - Vårmøtet AK Buskerud Skikrets 10 mai 2016 – Noresund 
 
Til stede 
AK: Kenneth Larsen Hemsedal IL, Jørund Li Ål Alpin, Connie Hagen Krødsherad, Haukur Bjarnasson 
Geilo 
Klubbene: Øistein Thoresen, Kjell Herland KIF, Lisbeth Østerhus, Johan Johansen Aron  Sigvat Morken 
Gol/BSK, Tore Lian Nesbyen, Disa Hjorleifsdottir, Kiddi Bjørnsson Geilo, Anneli R Vøllo Hemsedal IL, 
Geir Jellum Krødsherad, Hedda Berntsen Filtvedt Fremad, Vidar Svarteberg, Håkon Sato, Are Fosse Ål 
Alpin. 
Forfall: DSK, Hønefoss, Uvdal   

1. Velkommen – kort status klubb 

 Velkommen/presentasjon av deltakerne 

 De fremmøtte klubbene presenterte status fra sesongen. 
Noen fellestrekk: 
* Utfordringer med rekruttering 
* Rekruttering pga godt sosialt opplegg 
* Utvidet alpinbegrep hos flere klubber (alpint/jibb/skileik) 
* Mange FIS-løpere. Er det mulig å skape arenaer hvor de unge møter de eldre? 
   Sjekke ut videre med skigymnasene om muligheter. 

 

2. Terminliste - Grovplan  

 Se vedlegg 1; Terminlisteforslag  

 16-18/12 Førjulscup 
11-12/1 SSL Hemsedal 
21-22/1 SG ÅL 
10/2-12/2 SL Drammen, Kongsberg, Norefjell 
11/3-12/3? SSL Uvdal, Nesbyen, Kongsberg? 

 Klubbene kommer med innspill til AK v/Kenneth. Terminlista vedtas på høstmøtet. 

 ARON ønsker renn i vinterferien. 

 Skal vi døpe om til en cup – Buskerud Cup  

 Lavterskel FIS-renn. Mange positive til dette. Det er en utfordring at det kjøres normale FIS-renn 
samtidig, som betyr at massen å ta av blir for liten. Kjøre Entry League tidlig. DNB-cup modell 
rundt Entry League. Viktig at vi får med løpere lengst mulig og flest mulig.  Dette kan være en 
arena for Masters også. 

 

3. Viktige datoer 16/17 

 Se vedlegg 2; Mesterskap + Breddesamlinger 
Innspill: Samlet krets til Kval. Internasjonale Barnerenn i Trysil. 
Sterkt ønske å få ramme rundt Jr mesterskap, på lik linje med HL og TL, nå ble det ikke produsert 
egen Jr 1 liste. 

 Søknadene fra Hemsedal og Ål nådde dessverre ikke opp for å arrangere henholdsvis TL og HL i 
2017. 

 Kval int. barnerenn ble flyttet fra Gol/Hemsedal til Trysil i 2017. Vi synes det er «synd» at et 
arrangement som er blitt arrangert i 9 år og blitt bygd opp av klubbene Gol/Hemsedal blir 
flyttet. Dette er blitt et svært populært arrangement. 
 



 
4. Kurs 

 Trener II kurs (barmarksdelen) ila kretssamling på Kongsberg. 
Teknikkdel på Geilo. 
Fartsdelen på Ål. 
Klubbene tar en runde på trener 2 behovene. 

 Trener I kursbehov meldt fra ARON. 

 Andre kurs kan klubbene ta direkte med Einar Witteveen i NSF. 

 

5. Kretssamlinger 

 Se vedlegg 3 

 Når det gjelder IRON-man test(ene) (Mai og Aug) så stiller kretsen med en trener. Klubbene må 
ta tak i dette selv, selv om kretsen stiller med trener.  
Klubbene sender ut en link til samlingen(e) om info. 
Når det gjelder breddesamling 1/8-5/8 er det ikke lagt inn noen info. Prøver med fellesopplegg 
fra krets. 

 Jørund og klubbene ser på muligheter til fellessamling i Europa evt fellessamlinger i Norge, 
Juvass/Geilo 

 Klasse 10 år, kanskje for tidlig med kretssamlinger. 
 

6. Vårmøte  

 Kort informasjon om valg av nytt styre. Kenneth er innstilt som styremedlem. 
 

7. Eventuelt 

 Strålende resultater helt fra Bendit-alder opp til senior. 
Nye FIS-løpere som hevder seg høyt. 

 Innspill at det på resultatlister FIS på en eller annen måte får frem forskjell på SR, JR II og JR I. 

 Klubbene melder til lokalavisene. 

 Skitinget, debatt vedr åpenhet og pengebruk i idretten.  
Sigvat ønsker innspill fra «grasrota» å ta med til Trondheim.  
Skikretsstyret er klare på at det må være åpenhet vedr drift av NSF.  

 TEAM-event skal opp som sak i høstmøtet. Må gjøres bedre fra BA sin side. 
AK sender ut sitt forslag i forkant for klubbene kommentarer. AK beslutter reglene. 

 Skryt fra Geilo til kretssamlingene. Bra organisert av flinke trenere. Skaper samhold og er veldig 
sosialt. Ungene gleder seg til å bli U12 så de kan delta. 

 Videreføre vårsamlinger, litt bedre informasjon (og ut tidligere min en uke i forkant). 

 Rennkort/Vinterlandkortet, diskutert ingen konklusjon eller vedtak. 
 
Are Fosse  
Ref 
 
 
Underskrift protokoll  

 
 
 

___________________       ___________________ 
Sigvat Morken        Øistein Thoresen 

  


