
Møre og Romsdal Skikrets 

Vintermøte 

 

13. desember, 2014 

1600 

Stad: Bjorligard Hotel 

Deltagere: Egil Aambakk, Helge Røst, Torstein Tafjord, Anne Marte Slettaløkken, 

Olai Nakken, Even Andahl, Kristian Mork, Ove Aarseth, Stranden(?),  

Saker: 

I. Trener I kurs 

II. Rekruttering 

III. Klubb/ kretssamarbeid 

IV. LF-HL 

V. Eventuelt 

Referat: 

I. Trener I kurs: 

Egil orienterte: 

Kretsen betaler kurs til 2 deltagere pr. klubb, og oppfordrer klubbene til å dekke evt 

andre utgifter. Et kurs til vil bli arrangert på sunnmøre seinere. Antagelig på Stranda, 

eksakt tid og sted kommer senere.  

Kretsen kan være behjelpelig med besøk av ekstern trener om det er ønsket i klubbene, 

feks: Kai Grønningseter. Tilrettelegging må gjøres i klubben. Ta kontakt. 

II. Rekruttering: 

Klubbene orienterte om hvilke aktiviteter som gjøres ute i kretsen, og det meldes 

om bl.a: Godt oppmøte på barmarkstreninger, Telenorkarusell ila vinteren. 

Stranda Skisenter gir i år ut sesongkort til alle 4.-klassinger.  



Det er viktig å kurse opp foreldre til å ta trenerroller, for å sikre rekruttering. 

Lavterskeltilbud er viktig.   

Det oppfordres til å fortsette med det gode arbeidet i klubbene.  

Klubbene oppfordres til å få gode avtaler med sine skianlegg, ang skikort. Flere 

klubber har gode avtaler allerede. mtp rekruttering. 

III. I vår ble det sendt ut en forespørsel fra AK om hva klubbene ønsket fra kretsen, 

temaet ble diskutert på vårmøtet og AK gikk for 3 samlinger: 

Høstsamlingen på Juvass ble ikke så god som ønsket. 

Bjørn Nord tok tak og organiserte desember- amlingen på Bjorli, den ble godt 

organisert og gjennomført. 

Neste kretssamling er 25-27 jan. SG-treningshelg, teknikk fokus. Ved dårlige 

snøforhold på sunnmøre må det arrangeres renn siste samlingsdag.  

 

VI. LF-HL: 

Treningssamarbeid før HL og LF: Helgen før HL/ LF vil det bli arrangert samling. Mer 

info kommer. 

Klubber: Gi tilbakemelding til kretsen om hvilke disipliner utøverne skal delta i.  

HL: 

Ang leder på HL: Forslag fra Olai Nakken på at Kai Grønningseter er trener under HL. 

AK tar kontakt med Kai ang. dette. Dette forslaget fikk bred støtte. 

Evt. er Ove Staurset lagleder under fartsdisiplinene, og Egil/ Kristian tar over når de 

kommer.  

Overnatting på Hemsedal/ Geilo, Stig har reservert. 

LF: 

Stig Aambø er lagleder. 

To ulike overnattingssteder blir brukt under LF pga ulike behov i gruppen. Til senere bør 

AK være suveren i valg av overnattingsted, og dette må aksepteres av klubbene.  



Fly: Hver enkelt ordner selv.  

VII. Eventuelt:  

I. Even Aandahl  informerte om at Marte har deltatt på Oppdal Alpin Ungdom, og 

de er svært fornøyd med opplegget. Veldig høy sportslig kvalitet. Høy kvalitet på 

trenerne, bra antall skidager, god kontinuitet og det er forankret i Oppdal Alpin 

Elite. Er også mulig for andre å delta på dette. Et «spisset» opplegg. Mer info på 

deres web-sider. 

II. Hva ønskes det i kretsen til neste år? Et eget opplegg eller å samarbeide med 

Oppdal? Det er stort spenn i hva som ønskes mht antall skidager og kvalitet. 

Hva ønsker klubbene til neste år? Viktig å begynne planleggingen tidlig, 

klubbene må gi tilbakemeldinger om hva de ønsker. 

Spesielt de eldste løperne må ha et godt tilbud.  

III. Egil orienterte om at Vestlandsmesterskapet blir tatt opp igjen, og skal arrangeres 

på Voss, og blir et mesterskap for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og 

Møre og Romsdal. Møtedeltagerne var positive til arrangementet. 

Flott at juniorløpere deltar på kretssamling selv om de ikke går på skigymnas! 

 

Ref. Anne Marte Slettaløkken 

 


