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REFERAT FRA VÅRMØTE ALPINT MØRE OG ROMSDAL SKIKRETS LØRDAG 20. MAI 2017 PÅ 
ALEXANDRA HOTELL I MOLDE 
 
Fra AK møtte: Torstein Tafjord (leder) og Per Tore Storbråten. 
 
I tillegg deltok adm. sjef i M&R skikrets Stig Aambø og sportssjef alpint i NSF Claus Ryste. 
 
Følgende klubber var representert: 
 

- Rauma Alpin 
- MOI 
- Rival 
- Stordal 
- Stranda 
- Ørsta Alpin 
- Spjelkavik 

 
Møtet ble ledet av Torstein Tafjord. 
 
Ingen saker ble meldt inn til behandling under eventuelt. 
 
 
Til behandling forelå: 
 
 
Sak 1.  Årsrapport alpint 2016-2017 

Forslag til årsrapport fra AK for perioden 2016-2017 ble gjennomgått. Alpint 
sin årsrapport skal inngå som en del av MRSK sin årsrapport for perioden. 
 
Konklusjon: 
Det fremlagte forslaget til årsrapport fra Ak for perioden 2016-2017 ble 
godkjent. 
 
 

Sak 2.  NSF´s nye Utviklingsmodell 
NSF vedtok på skitinget i Trondheim våren 2016 en ny modell for utvikling av 
skisporten i Norge – skiforbundets utviklingsmodell (SUM). Den nye modellen 
har i løpet av det siste året blitt presentert for klubbene i flere fora, blant 
annet på høstmøtet og i egne separate møter. Hovedelementene i modellen 
ble gjennomgått. Videre ble resultatet av kartleggingen som er gjennomført i 
egen krets presentert, hvor det er «tatt tempen» på status innen de fire 
områdene utøver, arrangement, anlegg og trenere. 
 
Konklusjon: 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 
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Sak 3.  Drøfte ramme for terminliste sesongen 2017/2018 
Ramme for terminliste kommende sesong i forhold til antall renn etc. ble 
drøftet, og det kom mange innspill til terminlisten. Det var blant annet bred 
enighet om at det var for mange renn og for få rennfrie helger for trening i 
den opprinnelige terminlisten for sesongen 2016/2017. 
 
Konklusjon: 
AK skal ta med seg følgende innspill inn i arbeidet med terminlisten for 
kommende sesong: 
 

- Færre antall renn i forhold til foregående sesong. 
- Vurdere to renn på én dag (rennfri/trening lørdag og to renn 

søndag). Eventuelt også samme disiplin på én dag. 
- Ved eventuell avvikling av to renn på én dag, vurdere om klassene 

10 år og yngre kun skal kjøre GS. 
- Midt-Norsk Fartsuke på Oppdal som kvalik (SG). Oppdal er arena 

for LF kommende sesong. 
- Legge inn NSF breddesamlinger og andre regionale/nasjonale 

samlinger i terminlisten. 
- Legge inn nasjonale renn (HL/LF/Bama/Eco) i terminlisten. 

 
 
Sak 4.  Orientering om alpinsamlinger/kretsopplegg sesongen 2017/2018 

Det ble orientert om det planlagte treningsopplegget i kretsregi for klassene 
U14 og U16. Tilbudet til klasse U12 blir lansert senere. 

 
Konklusjon: 
Orienteringen ble tatt til etterretning, og info om opplegget, påmelding etc. 
skal legges ut på kretsen sin hjemmeside. 
 
 

Sak 5.  Barmarksamling høsten 2017 
  Det har de siste årene vært arrangert barmarksamling for alle klubbene i 

kretsen i månedsskifte august/september. Samlingen har gått på rundgang 
mellom klubbene, og i fjor var Stranda arrangør. Stranda ble i møtet anmodet 
om å ta på seg arrangementet også i år. 

 
Konklusjon: 
Stranda skal gi tilbakemelding innen 31. mai om de tar på seg å arrangere 
årets barmarksamling/høstsamling. 

 
 
 
Torstein T. 
Referent 


