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REFERAT FRA VÅRMØTE ALPINT MØRE OG ROMSDAL SKIKRETS LØRDAG 21. MAI 2016 PÅ 
SPJELKAVIK IL SITT KLUBBHUS 
 
Fra AK møtte: Torstein Tafjord (leder), Kristian Mork, Egil Åmbakk og Per Tore Storbråten. 
 
I tillegg var adm. sjef Stig Aambø i M&R skikrets til stede i deler av møtet. 
 
Følgende klubber var representert: 
 

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

 
Møtet ble ledet av Torstein Tafjord. 
 
Følgende sak ble meldt inn til behandling under eventuelt: 
 

- Ønske om trenerkurs 
 
Til behandling forelå: 
 
 
Sak 1.  Terminliste sesongen 2016/-17 

Forslag til terminliste ble drøftet og gjennomgått. Rauma Alpin har kommet 
med innspill til AK om rennsamarbeid med Hafjell (SG/GS/SL) og Oppdal (M-N 
Fartsuke/SG). Det var enighet om at disse aktuelle helgene bør være renn frie 
i M&R sin terminliste. Videre ble det opplyst at vi enda ikke har lykkes med å 
få de endelige datoene for disse arrangementene i våre nabokretser. Antatt 
dato for M-N Fartsuke er 2.-5. mars, og da vil eventuelt Ørsta sitt renn bli 
flyttet til 11.-12. februar. 
 
Videre var det enighet om at helgen 21.-22. januar bør være renn fri i kretsen 
(ECO-Cup), og at det bør legges opp til treningssamling og renn helgen 14.-15. 
januar, primært for de yngste årsklassene, for å unngå at denne gruppen får 
et for lang opphold i rennsesongen. 
 
Det kom innspill fra Spjelkavik om at de ønsker å arrangere to renn 
kommende sesong. 
 
Konklusjon: 
Med utgangspunkt i innspillene som kom frem i møtet skal AK utarbeide nytt 
forslag til terminliste for sesongen 2016/-17. 
 

Sak 2.  Kretsaktiviteter/felles treningsopplegg 
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Samlingsplan for løpere i klassene U14 og eldre ble presentert. Det er gjort 
avtale med trener, og det legges opp til 12-13 skidager i perioden frem til jul. 
Det kan også bli aktuelt med samlinger etter nyttår. Det ble påpekt at 
påmeldingen vil være bindende, men at det vil bli mulighet til å melde seg på 
enkeltsamlinger (ikke enkeltdager). 
Det kom tilbakemelding på at det også kan være interesse for et lignende 
tilbud til yngre årsklasser, men med noe færre treningsdager.  
 
Videre ble aktuelle eksterne trenerressurser drøftet. 
 
Konklusjon: 
Det fremlagte treningstilbudet til klassene U14 og eldre fikk sin fulle støtte, og 
informasjon med bindende påmelding vil bli sendt ut i løpet av kort tid. I 
tillegg skal AK utarbeide et lignende kretssamlingstilbud til yngre årsklasser.  

 
Sak 3.  Barmarksamling høsten 2016 

Det er ønskelig at det blir organisert og arrangert felles barmarksamling til 
høsten. 
 
Konklusjon: 
Stranda skal gi tilbakemelding innen utgangen mai måned om de tar på seg å 
arrangere årets barmarksamling. 

 
Sak 4.  Informasjon fra kretskontoret - trenerkurs 
 Det ble opplyst at det allerede er planlagt trenerkurs på Stranda. Videre ble 

det opplyst at det vil bli satt i gang flere trenerkurs dersom det er tilstrekkelig 
interesse i klubbene. Det vil bli annonsert/satt opp en ny oppstart av Trener 1 
kurs etter ferien.  

 
Konklusjon: 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 
 
 
Torstein T. 
Referent 


