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REFERAT FRA HØSTMØTE ALPINT MØRE OG ROMSDAL SKIKRETS LØRDAG 5. NOVEMBER
2016 PÅ BJORLIHEIMEN
Fra AK møtte: Torstein Tafjord (leder), May Hjellødegård, Per Tore Storbråten og Helge Røst.
I tillegg var adm.sjef i skikretsen Stig Aambø til stede.
Følgende klubber var representert:
-

Rauma Alpin
Rival
Stordal
Stranda
Ørsta Alpin
Spjelkavik

Møtet ble ledet av Torstein Tafjord.
Det var ingen innvendinger til innkallingen eller agendaen, og ingen saker ble meldt inn til
behandling under eventuelt.

Til behandling forelå:
Sak 1.

Terminliste og kretsaktiviteter sesongen 2016/-17
Den endelige terminliste for kommende sesong ble gjennomgått. Sesongen
starter med Rauma sine renn på Bjorli helgen 7.-8. januar.
Dersom det er stor nok interesse legges det opp til inn en ekstra treningsdag i
SG på Bjorli fredag 27.januar i forkant av SG treningen/rennene lørdag 28. og
søndag 29. januar. Dette vil det eventuelt bli informert om i innbydelsen.
De klubbene som enda ikke har lagt inn sine rennarrangement i
SportsAdmin/MinIdrett ble anmodet om å gjøre det så snart som mulig.
Rennarrangørene i kretsen ble anmodet om én time senere rennstart på
lørdagsrennene av hensyn til de med lengst reisevei. Videre ble det anmodet
om rennarrangørene forhandler frem rennkortpriser for løpere og
foreldre/ledere med sitt lokale skisenter.
Det ble stilt spørsmål om nye og skjerpede regler for bruk av godkjent hjelm
(krav om merking).
Muligheten for å droppe besiktigelse i kort løype (U12 og yngre), og heller
kjøre én ekstra omgang ble drøftet. Med et slikt opplegg kan det eventuelt
være omgang nr 2 og 3 som er tellende for klasse U12 (rangeres).
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Konklusjon:
Orienteringen ble tatt til etterretning, og det ble bestemt at:
1. AK skal se nærmere på mulighetene for å droppe besiktigelse i kort løype,
og heller kjøre én ekstra omgang, og komme med forslag og anbefaling til
rennarrangørene i kretsen.
2. Regler for bruk av godkjent hjelm skal sendes ut til klubbene.

Sak 2.

Puljekvalik HL og LF
Det ble gitt en kort orientering om reglene for rangering av løperne til
puljeplassering (startpulje) i HL og LF. Hvilke renn som har status som
puljekvalik renn fremgår av terminlisten. Det ble opplyst at de gjeldende
reglene nå har vært fulgt noen sesonger og at erfaringene er positive. På
bakgrunn av dette legges det ikke opp til noen endring av reglene for
kommende sesong. Beskrivelse av reglene vil bli publisert på skikretsen sin
hjemmeside.
Konklusjon:
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 3.

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM)
NSF vedtok under årets skiting i juni en ny modell for utvikling av skisporten i
Norge. Det ble orientert om hvordan det er arbeidet sentralt i NSF for å utvikle
den nye modellen. Bakgrunnen for modellen er først og fremst
Klubbundersøkelsen, som mange av landets klubber besvarte tidligere i år. Av
denne undersøkelsen kom det tydelig frem at de viktigste oppgavene for
klubb-Norge i tiden fremover er å hindre frafallet og rekrutteringsarbeid.
I MRSK er det laget en statusrapport i de respektive grenene innenfor de fire
områdene:
-

Utøver
Arrangement
Anlegg
Trenere

Konklusjonene og resultatene fra statusrapporten, med spesielt vekt på alpint
sin del, ble gjennomgått.
Konklusjon:
Orienteringen ble tatt til etterretning.
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Sak 4.

Informasjon fra kretskontoret/AK
Trener 1 kurs
Det ble orientert om at det allerede er startet opp kurs på Stranda og i Molde
(barmark), og at videre kursforløp (ski) vil fortsette i november/desember.
Klubbene ble anmodet om å melde på flere deltakere (på skidelen selv om de
ikke har gjennomført barmarks delen enda).
Booking overnatting HL og LF
Det er allerede booket overnatting på Hafjell og Voss for hhv. HL og LF. Det vil
bli sendt ut info om bestilling og frist.
Sport1 gavepremier
Det ble orientert om muligheten til å benytte gavesjekker fra Sport1 Tomra
som premier i rennene. Sport1 Tomra vil da dekke 50% av totalbeløpet av alle
gavesjekkene som deles ut. Slike gavesjekker må brukes hos Sport1 Tomra på
Vestnes (utstyr/premier kan sendes i posten). Et slikt opplegg med
gavesjekker på Sport1 Tomra administreres av skikretskontoret. Det var
enighet om at slike gavesjekker er best egnet fra og med klasse U12 og
oppover.
Videre ble det minnet om:
-

Frist for å søke om Telenor-karusell renn er 10. november.
Frist for å søke utstyrsmidler er 23. november.
Husk å løse skilisens (>13 år).

Til slutt ble det vist et par filmer med skiteknikk.
Konklusjon:
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Torstein T.
Referent

