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REFERAT FRA VÅRMØTE ALPINT MØRE OG ROMSDAL SKIKRETS ONSDAG 4. JUNI 2014 PÅ 
SYSTRA KAFÉ, SJØHOLT 
 
Fra AK møtte: Marianne Nakken (leder), Egil Åmbakk, Kristian Mork og Torstein Tafjord. 
 
I tillegg var adm. sjef Stig Aambø i M&R skikrets til stede. 
 
Følgende klubber var representert: 
 

- Rauma Alpin 
- Rival 
- Stordal 
- Stranda 
- Spjelkavik 
- Ørsta 
- Volda 
- Sykkylven 

 
Møtet ble ledet av Marianne Nakken. 
 
Ingen saker ble meldt inn til behandling under eventuelt. 
 
 
Til behandling forelå: 
 
Sak 1.  Evaluering av kretsaktiviteter sesongen 2013-2014, samt forslag til aktivitet i 

kretsregi 2014-2015 
Det ble orientert om aktiviteten i kretsen siste sesong, og det ble spesielt 
påpekt at de vanskelige snøforholdene har vært en utfordring i forhold til 
rennavvikling, treningsforhold og rekruttering.  
 
Det ble gitt en kort orientering om aktiviteten i HL- og LF kretslagene forrige 
sesong. 
 
Det ble opplyst at klubbene har gitt tilbakemelding vedrørende ønske om 
treningsopplegg og aktiviteter for neste sesong. Klubbene ønsker i større grad 
samlinger basert på klubbsamarbeid fremfor separate kretslag. 
 
Basert på tilbakemeldingene fra klubbene har AK foreslått følgende foreløpige 
samlingsplan, basert på klubbsamarbeid og innleie av eksterne 
trenerressurser for de eldste årsklassene:  

 
- Barmarksamling 23.-24. august. Sted ikke avklart. Det kom frem at 

foreslått tidspunkt for høstens barmarksamling er samme datoer som 
NSF sin regionale samling på Oppdal. Ny dato for barmarksamlingen 
ble derfor satt til 6.-7. september. 

- Juvass torsdag-søndag i høstferen (uke 41) 
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- Bjorli 21. – 23. november 
- Bjorli 3. – 4. januar (fart) flyttet til 13.-14. desember  

 
Det kom innspill om at kretsen i større grad må styre og koordinere aktiviteten 
i kretsen, og at det må være en struktur for et felles opplegg og en felles arena 
for trening og utvikling av løpere i kretsen. Videre ble det anmodet om at det 
kjøres parallelle samlinger mellom års gruppene. Videre ble det påpekt at det 
nå er viktig å iverksette tiltak for å øke rekrutteringen. 
 
Det ble minnet om at tilbakemeldingene klubbene var entydig og klar på at 
det ikke er ønskelig med kretslag neste sesong, men samlinger basert på 
klubbsamarbeid. Dersom det ikke er tilfelle bør vi ta en ny runde blant 
klubbene om hva som egentlig er ønskelig. 
 
Det ble også drøftet hvem som skal koordinere et evt. krets-/klubb samarbeid.   
 
 Konklusjon: 
Klubbene skal gi info/tilbakemelding om sine HL løperes behov/ønsker for 
kommende sesong. Behovene og ønskene skal meldes inn til Stig eller 
Marianne med antall dager, tid og sted (forutsetter at det er parallelle 
samlinger mellom årsgruppene). 

 
Sak 2.  Terminliste sesongen 2014-2015 
  Det ble opplyst at det har vært en viss utfordring å få avviklet tilstrekkelig  

antall renn, samt å få plass til en del rennfrie helger til trening. 
 

Datoer for nasjonale renn kommende sesong: 
 
- ECO 17.-18. januar 
- NSF fartssamling 23.-24. januar 
- Bama 7.-8. mars 
- HL Hemsedal u/sg/sc 10.-13. mars + Geilo ssl/sl 14.-15. mars 
- LC 21.-22. mars 

 
Forslag til terminliste ble gjennomgått. Det var blant annet enighet om å flytte 
Raumarennene til 3.-4. januar, og at helgen 13.-14- desember blir benyttet til 
fartssamling (uten renn). 

   
Konklusjon: 

 Nytt korrigert forslag til terminliste, basert på innspillene som kom frem i 
møtet, settes opp og distribueres, før endelig terminliste for sesongen 2014-
2015 fastsettes. 
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Sak 3.  Økonomi 
Det ble orientert om økonomisk status pr. 31.05.14 og disponible midler 
resten av året for AK M&R. Videre ble det gitt en kort orientering om 
økonomien i HL og LF gruppene. 
 
Konklusjon: 

  Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 
Sak 4. Informasjon fra kretskontoret 
  Det ble orientert om nye opplegg for kurs i regi av NSF, som vil bli lansert før 

kommende sesong. 
 
 Det ble orientert om nye kursopplegg i regi av NSF. Muligheten for eventuelt å 

gjennomføre kurs (Trener I) i forbindelse med barmarksamlingen til høsten ble 
drøftet. 

 
  Det ble orientert om NSF sitt nye opplegg for at klubbene kan selge 

sponsorpakker i samarbeid med forbundet.   
  
Konklusjon: 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 
 
 
 
Torstein T. 
Referent 
 

 
 


