
Høstmøte Alpint
Sole Hotell 21 okt 2015 



Agenda

• 1. Velkommen
Valg av møteleder, referent og 2 representanter til undertegne å protokollen
Info fra høstmøte NSF
2. Terminliste: Bama, HL og LF, (NM?) 
Trenere, overnatting, lagledere ++
Puljeinndelinger

• 3. Kretssamlinger resten av sesongen. Jørund Li
• 4. Idretten vs profesjonelle aktører (private lag). 

Hvordan skal BSK og klubber forholde seg til dette. (diskusjon) Jørund Li
• 6. Kurs
• 7. Diverse



Renn i Buskerud15/16



Terminliste FIS



Terminliste

ECO Alpin Cup  16-17/1  Kval til Internasjonale Barnerenn Gol og Hemsedal

NM U18 fart: 20-24/1 Hafjell – Ingen kretsopplegg - skigymnas
NM U18 Tekn.: 12 -13/2 Wyller – Ingen kretsopplegg - skigymnas
Bendit: 11-13/3 Ål- BSK stiller med 2 stk trenere til U12

Telenorlekene: 10-13/3  Meråker

Hovedlandsrennet: 14-20/3 Bjorli

NM: 29/3-3/4:  Oppdal – Ingen kretsopplegg - skigymnas
Donald Duck: 23-25/4



HOVEDLANDSRENNET:  
Når det gjelder overnatting for HL så har jeg reservert 40 sengeplasser på Grand Hotell i Åndalsnes 

fra 14-20.mars.  
Vi trenger nok ikke alle rommene og jeg regner også med at alle ikke skal kjøre utfor og super-g. Så 

dette avklares etter hvert.  
Litt info om hotellet: 
Barn/Ungdom: 495,- Voksen: kr 745,-  

Priser inkl. frokost, smøring av egen nistepakke og en enkel middag med en rett med vanlig norsk 
husmannskost. Minimum 2 personer pr. rom. Grand hotel er i samme hus som Rauma kulturhus. Om 
interessen er der kan det settes opp kinoforestillinger og andre aktiviteter på kveldstid.  

Det er planlagt et storslått kulturarrangement på Grand Hotel Åndalsnes lørdag 19. mars. Hotellet 
huser Rauma kulturhus og egner seg meget godt til et slikt arrangement. Fokuset vil bli på 

ungdommens premisser i en høytidelig ramme. 

 
Rennprogram HL:  

14. mars Lagledermøte (kveld)  
15. mars Obligatorisk utfortrening  

16. mars Obligatorsik utfortrening  
17. mars Utforrenn  
18. mars Super G / Super – combi / teamevent  

19. mars GS 20. mars SL  
Det vil være mulig å delta på SG/SC uten å ha deltatt på utfortrening / utforrenn i forkant.  

Trenere/lagleder? 4 stk trenere.



TELENORLEKENE: 
Overnatting blir på Storlien Høyfjellshotell, men bookingen er enda ikke helt klar. Jeg gjør dette så 

fort det er klart.  
All info er heller ikke helt spikret, men foreløpig ser det slik ut: 

10.03.16: SG trening 
11.03.16: SG-renn 
12.03.16: SSL-renn 

13.03.16: SL-renn 
 
Info fra arrangør: 

Storlien Högfjellshotell blir rennhotell under arrangement. Premieutdeling og løpermiddag vil foregå 
her. Team Event blir arrangert i Storliens slalåmbakke like ved hotellet. I tillegg vil det arrangeres en 

sosial sammenkomst med god mat og drikke for trenere, lagledere og foreldre på en av Storliens 
resturanter 
 

Vi ønsker å legge til rette for at det blir mulig å fly inn til arrangementet. Det vil bli satt opp busser fra 
Trondheim Lufthavn til rennhotellet. Videre vil det bli satt opp busser, tur/retur arena, alle renndager 

unntatt søndag 13.03, da vil bussene returnere til Trondheim Lufthavn etter endt renn. 

Foreløpig pris ca 710,- + 200,- buss t/r Storlien

Trenere/lagleder? 3 stk trenere.



Klubber som ikke har meldt utøvere inn.

- Aron
- Hønefoss
- Nesbyen
- Uvdal

- Antall TL:   17 løpere 15 foreldre.  Tot: 32
- Antall HL:   18 løpere 16 foreldre.  Tot: 34



Puljeinndelinger

- 2 Super G, 4 SL og 4 SSL
- To beste resultat (WC poeng)
- Om likt ser vi på tredje beste resultat,
- etter det ser vi på totalt ant poeng i seks renn (2 i hver disiplin)

- For Super G beste resultat, ved lik poengsum ser vi på andre beste resultat.

- Team Eventet: beste sammenlagt poengsum alle disipliner, 2 SL, 2 SSL og 1 Super G.



Kretssamlinger
Samlinger som kommer sesongen 15/16.

Geilo 4. – 6. desember
• Familiesamling, Miljøsamling, Julebord, Ustedalen hotell, Trener 1 kurs. U12 – U18

Hemsedal 9. – 10. januar
• Matcing samling, miljøsamling, renn lik trening, få turer, lange løyper. U12 – U18

Ål 27. – 29. januar
• Fartsamling U12-U18

Hallingdal 5. – 6. mars
• Precamp, miljøsamling HL, TL og Bendit. U12 – U18

Hemsedal 7. – 8. mai
• Teknisk drill og skileik, miljøsamling. U 12 – U18



Idretten vs profesjonelle aktører (private lag). 
- Hvordan skal BSK og klubber forholde seg til dette. (diskusjon)

- Kommer etter neste AK møte.  Takk for fruktbar diskusjon på høstmøte.



Kurs
- Trenekurs på Geilo i forbindelse med Julesamlingen



Diverse


