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Terminliste 2013-2014 
Årets terminliste ble gått gjennom, og det var stor tilfredshet med de rennene som var arrangert, men 
beklagelig at det ikke ble avviklet noe kvalikrenn i fart (et planlagt, men avlyst pga værforholdene).  
 
 
Aktiviteter i kretsen 
AK Oppland har hatt større aktivitet enn tidligere, og det er blitt arrangert både trener I/II kurs, TD I 
kurs og tre breddesamlinger (fartssamling i Kvitfjell i januar, SL/ SSL i Hafjell feb/mars og 
basisøvelser Gålå samtidig med vårmøtet). Det er i tillegg planlagt yterligere to samlinger før høsten 
Det er gledelig at alle aktive klubber i kretsen har hatt deltagere på breddesamlingene, og dette har 
klart bidratt til å øke kretsfølelsen både blant utøvere, trenere og foresatte. Mål for neste sesong må 
være å få med flere deltagere fra Aurdal og ØTI. 
 
Planlagte samlinger: 
Barmarksamling på Lillehammer 21. og 22. juni 
 
Skisamling på Juvass (19), 20. og 21. september 
 
AK ønsker videre å arrangere nytt trenerkurs til høsten / vinteren, og ønsker å legge dette til samlinger 
for både å ha løpere som kan brukes som treningsobjekter og redde ”familielogistikken”.  
 
Det ble diskutert om kretsens tradisjonelle fartssamling på nyåret bør flyttes til lenger ut på vinteren, 
og at man heller satser på teknikk på denne tiden. Det ble ikke fattet noe vedtak, og saken tas opp på 
høstmøtet sammen med endelig terminliste. Det ble også kommentert at Kvitfjell er en meget spesiell 
trase, og ligner lite på de traseene løperne møter på andre renn. En flytting til lenger ut på vinteren 
kan gi mulighet til å bruke andre bedre egnede traseer (eks Gålå Valasfjell).  
 
 
Økonomi 
Etter at skikretsen har fått orden på sin økonomi er det også blitt orden på økonomien til AK, og dette 
har muliggjort et mye høyere aktivitetsnivå enn tidligere. AK fikk et tilskudd fra skikretsen på 74’ + 40’ 
i fjor som ble brukt til å betale ned gjeld (-82’). AK har fått nytt tilskudd for 2014 på 72’, i tillegg har vi 
søkt om aktivitetsmidler i forbindelse med samlinger. AK har dermed fått et helt nytt fundament for 
sin aktivitet.   
 
Asgeircup  
Neste år har Asgeircup 20-års jubileum, og arrangørstaben ønsker at skikretsen tar over ansvaret for et 
rekrutteringsrenn / arrangement i Asgeircup sin ånd. Asgeircup har bygd opp et betydelig fond som de 
ønsker at skikreten skal bruke avkastningen av til å forstette med å dele ut et skistipend på 5000 kr til 
en gutt og en jente i U16. 
Det var enighet om at dette er et meget viktig arrangement som bidrar til rekruttering inn til 
alpinsporten. 
Det ble besluttet at Ole Kristian Kirkerud tar initiativ til å lage en arbeidsgruppe som presenterer et 
forlag på høstmøtet. 
 
 
 
 



Ny person i AK fra Harestua IL 
Øyvind Rønningen ønsker å trekke seg ut av AK, og Bernhard Sæthereng ble valgt inn som ny 
representant fra Harestua IL inn i AK.  
 
Neste års finaler 
LF Bardu 
Neste års landsfinale er lagt til Bardu, og arrangøren har laget et opplegg der innkvartering er i hhv 
Bardufoss og Sætermoen militærleire, og med organisert transport til og fra bakken. Det er dermed 
ikke noe behov for leiebiler / privatbiler.  
Tor Hauan /LSK ble forselått som lagleder, og Ole Kr sørger for at han blir spurt. På grunn av 
billettbestilling for fly etc er det viktig at vi kommer i gang raskt med planlegging og påmelding. 
 
 
HL Geilo / Hemsedal 
Det ser ut til at neste års HL blir etter gammel lest, der utfor inngår i det ordinære Hovedlandsrennet. 
Foreløpig terminliste viser at dette blir et delt arrangement mellom Hemsedal og Geilo, der fart blir på 
Hemsedal og tekniske grener blir på Geilo. 
Bernhard spør Knut Fosheim (Aurdal) om han kan ta på seg laglederansvaret. 
  
BAMA Ål 
Gjøvik og Lillehammer har hatt tradisjon for å reise på BAMA (U12 og yngre), og de oppfordres til å ta 
en fadderrolle for de andre klubbene i kretsen slik at vi kan få med andre yngre løpere også til dette 
superarrangementet! 
 
Status Hafjell utvikling 
I forbindelse med ungdoms-OL i 2016 er det behov for betydelig opprusting av Hafjell. For alpint sin 
del er det behov for opprusting av snøproduksjonsanlegget for olympiabakken et, med bl.a. vanninntak 
fra Reinsvann, opprusting av timing anlegg osv. 
Det er også behov for å lage en freestylepark med skicross og  slopestyle-anlegg. 
For å få til en finansiering med tippemidler må idrett og kommune inn på, og det vil bli opprettet et 
selskap som står for utbygging av alpinanlegget der Alpinco, Øyer kommune og Skiforbundet går inn 
med 1/3 hver. Aksjekapitalen i dette selskapet blir på 100’. Eierskapet her gir idretten bruksrett til 
anlegget. Det er fra skikretsen gitt signal til forbundet om at denne bruksretten også må gjelde klubb 
og krets og ikke bare nasjonale arrangementer. 
På samme måte vil det bli dannet et eierselskap for Hafjell freestylepark. Dette blir et regionanlegg og 
skiforbundet ønsker ikke å sitte på eiersiden her, så denne rollen vil bli tatt av Oppland skikrets, og gir 
krets og klubber bruksrett til anlegget. 
 
HC idrett 
Alle kretser i Norge er blitt utfordret av skiforbundet om å se på muligheten for å arrangere HC-renn. 
Jan Erik Fossheim /ØTI viste til at ØTI arrangerer Friskusrennet, men det er veldig lav deltagelse av 
funksjonshemmede.  HC-arrangementer gir mulighet for å søke midler fra kommune / fylke.  
 
Neste års terminliste 
Det er ønskelig med flere renn, og det er et ønske å unngå dobbeltrenn, men heller gi mulighet til å 
kjøre flere omganger etter rennet tilsvarende det som gjøres på LSKs Minifart.  Aurdal IL og 
Lillehammer Skiklub oppfordres til å arrangere kvalikrenn. I inneværende sesong var det kun Øyer, 
Gjøvik og Peer Gynt som arrangerte, mens LSK stod som arrangør for mange nasjonale og 
internasjonale arrangementer som HL fart, FIS fartsuke og Landsfinalen.  
 
Jørn Tore Lindberg foreslo at det ble arrangert en kretscup, dette ville kunne gjøre at færre velger bort 
kvalikrenn, og man får en spenning gjennom hele sesongen. Dette ble godt mottatt, og det ble vedtatt 
at AK jobber videre med dette konseptet 
 
Det var også et stort ønske om å få til flere SG-renn. Det ble referert til at skiforbundet nå har løsnet på 
kravet om at ambulanse skal være tilstede, hvilket reduserer den økonomiske risikoen for arrangøren. 
 
AK presentere forslag til terminliste til høstmøtet. 
 
 
/Pål Vist 
 


