Møte Alpinkomiteen
Gjøvik, mandag 1. desember 2014
Tilstede: Pål Vist, Ole Kristian Kirkerud, Jon Monshaugen og Bernhard Sæthereng
Forfall: Fred Arne Hessen, Jan Erik Fossheim

Asgeir Cup


Siste ordinære Asgeir Cup arrangeres i 2015. Alle de opprinnelige Attacking Vikings
blir invitert til å delta.



Nytt konsept for 2016 er under utarbeidelse. Her vil klubbene bli utfordret til å lage
lavterskeltilbud (a la Telenorkarusellen) for å rekruttere nye løpere. I tillegg må
klubbene arrangere skikurs for foreldre for å få disse i bakken også! Barrierer skal
brytes!



Alle blir så invitert til en avslutning på Skei på palmelørdag.



Vi får lov til å kalle det ”Young Attacking Vikings”. Hele konseptet er blitt veldig
positivt mottatt av NSF sentralt!



Asgeir Cup-stipendet fortsetter som før, til U16 gutt + jente.



Det jobbes også med å lage en arrangements-tilhenger som klubbene kan låne for sine
arrangement, og hvor alt utstyr for ”Young Attacking Vikings” lagres. Det skal også
lages en info-brosjyre som klubben kan bruke.

Budsjett
Budsjettforslag på 131.000.

Samlinger
Samling Skei 12-14. desember 2014
Skikretsen dekker overnatting for trenere. Ole Kr har kontroll på opplegget
Samling Kvitfjell 2-4. januar 2015
Vi kom ikke til enighet rundt innholdet i denne samlingen. Lillehammer mener at det kjøres
nok fart, mens Gjøvik, Harestua og PGA mener at fartssamlingen i nyttårshelgen er et bra og
viktig arrangement og ønsker at innholdet fortsatt skal være fart. LSK sin holdning er kanskje
riktig for deres løpere siden de har vesentlig bedre muligheter til å kjøre fart enn de andre
klubbene (morgentreninger i Hafjell). Ole Kr fikk i oppgave å kjøre ytterligere en runde med
LSK

OSK Satsingsområder
Bredde, rekruttering og folkehelse
Med vesentlig bedret økonomi har vi fått på plass mange kretsarrangementer. De aller fleste
arrangementer har vært med fokus på U12, U14 og U16. Samlinger har vært både barmark og
på ski, og vi har klart å skape bånd på tvers av klubber, og dette har styrket kretsen. Det
skisserte opplegget for ”Young Attacking Vikings” vil være kretsen viktigste
rekrutteringstiltak
Toppidrett – junior og senior
Overlates til skigymnasene. Klubbenes hovedfokus er opp t.o.m U16.

Skirenn, arrangement og miljø
Fått til flere renn, bl.a gjenoppstår Aurdalsrennet.
Fått flere store arrangement til kretsen (i LSK regi, men bygd kompetanse i hele kretsen)
Anlegg
Ingen nye anlegg.
Sliter med Hafjell som ikke har prioritet på alpint. Viktig å få på plass en god
nasjonalanleggsavtale som har fokus på krets og klubb, og der kostnadene holdes nede.
Kompetanseutvikling
For første gang på mange år har vi fått satt utdanning på agendaen. I inneværende periode er
det allerede blitt arrangert TD1 kurs og trener 1 + 2 kurs (gamle modellen). I løpet av
sesongen 2014-2015 er målet å få arrangere både trener 1 og trener 2 i den nye
utviklingstrappa.
6: Organisasjon og informasjon
Vi har fått til et veldig bra samarbeid i kretsen der også løpere blir invitert med på treninger
på tvers av klubb. De andre klubbene har også vært flinke til å støtte opp under alle LSK sine
store nasjonale renn. Vi har fått etablert en kretsidentitet som også.
/Pål

