Referat AK- Oppland skikrets telefonmøte
Dato 2013-10-15 kl 20:00 – 21:30
Deltagere: Jon Monshaugen (PGA), Ole Krisitan Kirkerud (Lillehammer), Øyvind
Rønningen (Harestua), Jan Erik Fossheim (ØTI), Pål Vist (Gjøvik /OSK AK-leder)
Forfall: Fred Arne Hessen (Dombås)
Distribusjon: Klubbene over samt Kvitfjell alpin, Aurdal IL og Oppland skikrets

1) Konstituering av styret
a. Nestleder => Jon Monshaugen ble valgt til nestleder. Peer Gynt er
også neste klubb til å ta over AK-leder ansvaret hvis gjeldede
rulleringspraksis fortsettes (med mindre Aurdal ønsker å delta mer
aktivt i AK-arbeidet)
b. Sekretær => Øyvind Rønningen tar ansvar for oppfølging av
resultater / poengfordeling, mens Pål skriver ref fra møtene
2) Terminliste
Terminlisten ble diskutert. Siden Lillehammer er tungt belastet med renn
(fartsuke, HL fart, LF) ønsker ikke LSK å arrangere kvalikrenn, men de vil
arrangere Minifart. Aurdal ønsker heller ikke å arrangere noe kvalikkrenn.
Følgende renn er klare:
ØTI: Julerenn 28.12 SSL, og 2x SSL 9. februar
Gjøvik: 2x SL 8. februar
PGA: SL og SSL 15. og 16. februar
I tillegg vil ECO-cup på Oppdal kunne brukes som kvalikrenn.
Vi besluttet også å arrangere SG på Kvitfjell 4. og 5. jan i forbindelse med
fartssamlingen. Dette rennet må ha bred invitasjon for å sikre økonomien i
rennet.
Plassering av KM må besluttes på høstmøtet 26. oktober.
3) Fartssamling / SG renn 2. – 5- januar Kvitfjell
Det ble besluttet at vi ønsker å kjøre renn i regi av kretsen 4. og 5. januar.
Kostnader og inntekter føres mot kretsen. Alle klubbene må engasjeres i
dette rennet. Ønsker også å invitere andre kretser for å sikre økonomien.
 Pål tar ansvar for at det kommer ut i terminlisten
 Diskutere gjennomføring på AK høstmøte den 26. oktober
4) Utdanning
a. Kretsen ønsker å ansette en utdanningsansvarlig sammen med
Hedmark (informasjon fra kretsen, ikke vedtatt)

b. Hvilke behov har vi for utdanning
Alle var enige i at det er et skrikende behov fro utdanning. Truls
Paulsen blir bedt om å holde TD1 kurs, helst før jul => Ansv Pål
Truls blir også bedt om å organinsere TD2 kurs, fortrinnsvis under
fartsuka på Hafjell => Ansv Pål
Status: Det blir arrangert TD 1 kurs 22. – 24. november
TD2 kurs er forbundets ansvar, og det ble besluttet på region TD møtet
18. oktober at det ikke skal arrangere TD2 kurs denne sesongen.
Vi har videre behov for å utdanne trenere. Det er behov i alle klubber.
Ønsker å engasjere en profilert person for å gjøre kurset ”attraktivt”.
 Jan Erik kontakter Erik Skaslien for å kjøre T1 / T2 kurs. Mål å få
gjennomført dette før jul slik at klubbene kan nyte godt av
trenerutdanningen allerede kommende vinter.
5) Lagledere jr 1/2 NM, HL og LF
Følgende forslag ble satt opp:
Jr 1/2 NM :NTG v/ Jørtik => Pål tar kontakt. Status: OK for NTG
HL (Oppdal) : Dag Erik Larsen => Ole Kristian tar kontakt
LF: Besluttes på høstmøtet
Det er imidlertid sterkt ønske om at kretsen går inn og subsidierer /
dekker hytte for kretsen, ellers vil nok mange bo hjemme. Viktig at vi får til
å knytte sammen LF gjengen!
 Jan Erik sjekker mulighet for storhytte i Hafjell
6) Breddesamling
Alle syntes at Ole Kristian sitt forslag om breddesamling siste helg i
vinterferien i kombinasjon med World Cup var et veldig bra forslag. Vi
besluttet at Jan Erik undersøker overnattingsmuligheter i Hafjell og at Ole
Kristian jobber videre med innholdet i samlingen. Viktig at vi får opp en
kostnadsramme slik at vi kan beslutte hvor mye kretsen skal bruke på
subsidiering.
7) Kretsens økonomi
a. Kretsen har nå penger! Alpint har ca 40000 på konto, og vi kan
forvente å få ca 80000 pr år. Tildeling vil være basert på
idrettsregistreringen.
8) Status klubber / rekruttering
- Harestua: Har fått med mange unge på trening, og har ca 25 på
barmarkstrening. Det er litt tynnere i de eldre årgangene, men
rekruteringen ser lys ut
- Gjøvik: Har hatt 10 – 15 på barmark, men erfaringsmessig kommer det
flere når fotballsesongen er over. Har planer for skiskole, og ønsker i år
å være mer aktiv for å rekrutere disse inn i klubben.

-

-

-

Lillehammer: Har noe svakere rekrutering enn tidligere. Har 15-20
unger på U10 trening, U12 har 12-15 løpere, U14 ca 10 og seks U16
løpere.
ØTI: Har kun data fra idretsregistreing i jan 2013, der de hadde 25
jenter 6-12 år, 28 gutter 6-12 år, seks jenter 13-19 år og syv gutter 7-13
år. ØTI har idrettskole der alpint er en av aktivitetene. ØTI har disalog
med LSK om trening for de yngste i familiebakken
PGA: Har tynt med løpere, men fokus på de har. Ønsker å få med flere
yngre med på Team-X samlinger.

9) Høstmøte
a. Følgende saker må diskuteres på høstmøtet:
i. Terminliste
ii. Fartssamling
iii. Breddesamling
iv. Hafjell Kvitfjell alpin AS (arrangementsselskapet) ønsker å
presentere seg v/ Svein Mundal
v. Alpine Race Academy (Kjus Rennskiskole)

Pål

