REFERAT
Oppland Skikrets
ALPINKOMITEEN
Sted: Telefon
Dato: 25. mars 2015

Tilstede: Jan Erik Fossheim, Jon Monshaugen, Ole Kr Kirkerud, Bernhard Sæthereng, Pål
Vist
Forfall: Fred Arne Hessen

Asgeir cup
Vi gikk gjennom U16 gruppen og ønsker å foreslå følgende kandidater:
Jenter: Emma Stavseth
Gutter: Sigurd Fosheim

Økonomi
AKs regnskap for 2014 ble gjennomgått. Som følge av mye aktivitet med yngre løpere (under
13 år) har vi fått tildelt en stor andel av prosjektmidlene fra Idrettskretsen, og vi gikk dermed
med 33407 kr i overskudd. Vi har dermed en egenkapital på ca. 65000.

Samling Folgefonna
Fonna gir mye variert terreng, i tillegg er det mange muligheter for aktiviteter på ettermiddag
og kveld. Mange overnattingsmuligheter, også på gårder osv, så kostnad kan holdes nede.
Dagskort 290 for løpere, trenerkort 150 kr /fritt pr 10 løper
Forslag siste helg i mai, evnt. siste helg i juni.
Bernhard sjekker, tilbakemelding før påske.

WC Kvitfjell 2016
Ønske om at Skikretsen kan stille med en grunnbemanning av skliere fredag, lørdag og
søndag, både foreldre og løpere. Behov for en 10-15 personer, burde kunne være med å få til
dette sammen med breddesamling. Behov da for å få til oppstart på fredagen for å ivareta
sikkerhet. Kanskje kan man legge treningssamling til Kvitfjell denne helgen, da vil det være
lettere å få med foreldre også?
Jan Erik sjekker muligheter for overnatting og dekking av kostnader?

Kretsens skiting Ilsætra 5. og 6. juni
Skiting på fredagen, grenspesifikt møte på lørdag. Viktig at hele AK stiller på selve skitinget,
overnatting i regi av kretsen. Hold av helgen, egen invitasjon vil bli sendt ut fra kretsen

Sentral AK representant
Vi tar dette opp til diskusjon på Ilsetra, det er viktig for oss å få inn en sentral AK
representant når begge nasjonalanleggene ligger i vårt fylke. I tillegg legges også mange av de
viktigste arrangementene til Oppland. Det er viktig at vi gjør oss noen tanker om hva vi
ønsker med en sentral AK representant. Innlede diskusjonen og «drodling» på Ilsetra,
endelig valg på høstmøtet.

Kvalikregler
Vi bør få til enklere regler, vi bør også ha færre kvalikrenn i hver gren. KM bør ikke være
kvalik. Vi jobber frem et forslag til AK møtet. Kan vi forlenge sesongen, eks kan KM legges
etter nasjonale finaler. Alt må ikke skje i februar! Vi må også få til bedre samarbeid med
Hedmark

Lege fartsrenn
PGA fikk store utgifter i forbindelse med SG på Gålå, og ber kretsen om å ta kostnad for lege.
AK er positive til å ta regningen (ca 2500 kr). Vi bør se på mulighet for at AK tar ansvaret for
å skaffe lege til fartsrenn i fremtiden.

/Pål

