
 
AK møte 8. januar 2014  (Telefonmøte) 
Deltagere: Jon Monshaugen, Jan Erik Fossheim, Ole Kristian Kirkerud, Pål vist 
Forfall: Øyvind Rønningen, Fred Arne Hessen 
 
 

1) Kvalikkriterier for Super-G 
Siden kvalikrennet på Kvitfjell 5. januar måtte avlyses pga dårlige forhold (fare for skade pga 
veldig våt og løs snø) vil det ikke bli mulig å gjøre rangering basert på Super-G resultater. AK 
besluttet enstemmig at puljeplassering i super-G for hhv Landsfinale og Hovedlandsrennet 
baserer seg på kvalikresultatene fra SSL.  

 
2) Valg av puljeplassering 

AK ble enige om at prinsippet som er blitt fulgt tidligere år opprettholdes, dvs at den som er 
rangert som nr 1 får mulighet til å velge pulje førts, den som er rangert som nr 2 får så velge osv. 
I praksis er det kun i Super-G at puljevalget vil avvike fra rangeringsrekkefølge. 
 

3) Felles overnatting Landsfinale 
Det har vist seg å være vanskelig å finne et overnattingstilbud til 25 løpere + foreldre til en 
fornuftig pris. Siden de fleste løperne bør i nærområdet til Hafjell er jo betalingsvilligheten lav. 
AK besluttet derfor at vi ikke lager noen felles overnatting for LF, men prøver heller å få til noe 
felles i ”Hakkespettlåven” og bruker de budsjetterte midlene til LF på følgende måte: 
a) Subsidiere overnatting for løpere med lenger kjøreveg en Gjøvik og PGA (les Harestua) 
b) Overføre noe av midlene til Breddesamlingen ved å øke rammen fra 60’ til 80’ 
c) Resterende midler brukes på samling til høst / forvinter 2014 
 

4) Flytting av renn 
På grunn av snøsituasjonen i Hafjell må fartsuka flyttes fra uke 4 til uke 6, og de to FIS rennene i 
etterkant av fartsuka må da også flyttes. Dermed er det konflikt mellom FIS-renn og planlagt SSL 
renn den 9. februar. AK besluttet at ØTIs SSL renn den 9. februar flyttes til 8. mars (ØTI har 
allerede SL 9. mars). Terminliste blir oppdatert tilsvarende, og endringen er OK for den oppsatte 
TDen.  Renn på Gjøvik 8. februar blir ikke påvirket. 
 

5) Fartssamling 
Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på samlingen, veldig  bra opplegg og 
organisering. AK ønsker å satse på dette også neste år, men ønsker da å gjøre det helt i kretsregi, 
og heller leie inn trenere og mannskap og at all økonomien kjøres gjennom kretsen. . I år ble det 
en mix mellom krets og Team-X og endring av pris undervegs som opplevdes som litt uryddig. 
 

6) Breddesamling 28. februar – 2. mars. 
 Planlegging i gang, største kostnad blir overnatting. Det forutsettes en egenandel på 500 kr pr 
deltager, i tillegg går kretsen inn med inntil 80’. Det planlegges for ca 60 løpere, i tillegg må vi a 
med en del foreldre for å holde orden på gjengen…  Viktig at invitasjon kommer ut snart! 
Jan Erik undersøker mulighet for bespisning på Cafe ’94. 

 
/Pål Vist 


