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Oppsummering av Tingperioden 2013- 2015 
Vi gikk gjennom AKs beretning til skikretstinget.  

Vi er fornøyd med at vi har fått til mer aktivitet i kretsen og ser på breddesamlingene som et 

viktig bidrag til at vi ikke har hatt noen frafall i U14- og U16-gruppen. Det er viktig at denne 

aktiviteten har kontinuitet, og vi håper derfor at vårmøtet støtter opp under videre satsning 

på breddesamlinger. Viktig at vi også har fått satt utdanning på planen, der vi både har 

utdannet trenere og TD'er i perioden. 

 

Samlingsplan 

Samlingsplan for breddesamlinger og trenerkurs ble gått gjennom. Vi har barmarksamling 

Lillehammer 20. og 21. juni, og så samling på Folgefonna 26. til 29. juni. Samlingen på Fonna 

har 58 påmeldte, og vi må finne overnatting for de siste, eventuelt oppfordre noen foreldre til 

å dele ansvar, slik at vi sikrer overnatting for alle løperne. 

Vi har videre planlagt Juvass 5. og 6. september og Skeisamling 20.-22. november. 

Fartssamling i januar på Kvitfjell kjøres enten i krets eller Team-X regi, bør avklares på 

vårmøtet. 

Samlingsplan 2016 tenkes tilsvarende det vi har kjørt i 2014 og 2015.  

Barmarksamling på Lillehammer blir siste del av Trener I-kurset, og oppstart for Trener II. 

Målet er at Trener II avsluttes med fartssamlingen på Kvitfjell. 

 

Young Attacking Vikings (YAV) 

Det er viktig at vi får klubbene til å forplikte seg til å arrangere YAV-aktiviteter, slik at 

intensjonen med å rekruttere  inn i klubb og så ha avslutning på Skei blir en realitet. Ole 

Kristian presenterer YAV på vårmøtet på Ilsetra 6. juni. 

 

Kvalikregler 
Lillehammer SK har kommet med et forslag til endring av kvalikregler, slik at kriteriene blir 

mer forutsigbare. Det vil med disse kriteriene ikke bli anledning for AK å overstyre. Forslaget 

tar også høyde for kollisjon mellom kvalikrenn og uttak til internasjonale barnerenn (f. eks 

Pokla Loka, Toppolino, Whistler osv), og at dette gir 10 poeng. Uttak til NSF-samling gir ikke 

poeng på kvalikrenn. AK støtter forslaget, men ble ikke helt enige om 10 poeng var riktig for 

den som ble tatt ut, all den tid dette vil være en av topp 3 i Norge. Endelig vedtak gjøres på 

vårmøtet. 



Terminliste 
NSF sin terminliste legger HL første uke i mars, og BAMA og LF påfølgende helg (samme 

som WC Kvitfjell). Pål hadde påpekt dette på vårmøtet NSF, men det er usikkert om disse 

rennene lar seg flytte.  

LSK har kommet med forslag at man reduserer kvalikrunden til 3 SL, 3 SSL og 2 SG, der et 

renn i hver disiplin strykes. I tillegg kjøres det separat KM. AK synes dette høres ut som et 

bra forslag, men ser et mulig problem med å kjøre separat KM i SG da dette er et relativt 

ressurskrevende renn.  

Det er videre ønskelig at det ikke kjøres dobbeltrenn, men at man heller kjører trening i 

andreomgangsløype etter rennet og dermed flytter premieutdeling noe. Vi ønsker videre at 

alle SL i U12og yngre kjøres med kortstaur. 

 

Representant fra Oppland til nasjonalt AK 
Oppland må få en representant inn i nasjonalt AK, og det er også kommunisert til både 

valgkomité og sittende AK. Saken presentere på vårmøtet, mens endelig valg gjøres på 

høstmøtet. 

 

Sesongstart 2015 – 2016 
ØTI og LSK planlegger en sesongåpning for ski-Norge 28. og 29. desember med løpermiddag 

osv og ønsker å få etablert dette som en sesongstart på samme måte som sesongavslutningen 

er på Hemsedal. 

 

 

/Pål 


