
Oppland skikrets AK høstmøte 2016
Fakkelgården 2016-11-03



Agenda

1: Terminliste 2016-2017

Renn

samlinger

2: Valg av lagleder for LF og HL

3: Young Attacking Vikings

4: Nytt fra forbundet (NSF høstmøte 2016-10-29)

5: Trenerutdanning

6: Eventuelt



Terminliste

• 8 kvalikrenn

• 3 SL

• 3 SSL

• 2 SG

• Separate KM-renn

• Ikke en KM helg slik vi hadde i fjor pga

terminproblemer

• KM-renn er ikke kvalik med unntak av SG



Terminliste

Desember Januar Februar Mars April Mai Juni

1 1 1 1 1LF Voss/Mini Fart 1 1

2 2Kvitfjell OSK 2 2 2LF Voss/Mini Fart 2 2

3 3Kvitfjell OSK 3 3 3 3 3Pinse

4 4 4NSF 4Bredde Hafjell 4 4 4Pinse

5 5 5NSF 5Bredde /ØTI SL (KM) 5 5 5Pinse

6 6 6 6 6 6Gålå bredde 6

7 7Kvitfjell OSK 7 7 7 7Gålå bredde 7

8 8Kvitfjell OSK 8 8 8YAV Skei 8 8

9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11

Harestua SSL 

(Varingskollen) 11Aurdal SSL 11 11 11

12 12 12Gjøvik SL 12Aurdal SL 12 12 12

13 13 13 13 13Påske 13 13

14 14LSK 2xSG (KM) 14 14 14Påske 14 14

15 15LSK SSL (KM) 15 15 15Påske 15 15

16 16 16 16 16Påske 16 16

17SG Hafjell 17 17 17 17Påske 17 17.mai 17Barmark LHMR

18SG Hafjell 18 18Gålå SSL 18Bama 18 18 18Barmark LHMR

19 19 19Gålå SL 19Bama 19 19 19

20 20Trysil SG 20 20 20 20 20

21 21Trysil SSL (uttak int. 21 21HL Hafjell 21 21 21

22 22Trysil SL barnerenn) 22 22HL Hafjell 22Kvitfjell Kjelsås 22 22

23 23 23 23HL Hafjell 23Kvitfjell Kjelsås 23 23

24 24 24 24HL Hafjell 24 24 24

25 25Fartsuka 25WC Kvitfjell /YAV 25HL Hafjell 25 25Kr Himmelsfart 25

26 26Fartsuka 26WC Kvitfjell /YAV 26HL Hafjell 26 26 26

27 27Fartsuka 27 27 27 27 27

28Julerenn ØTI 28Fartsuka 28 28 28 28 28

29Julerenn ØTI 29Fartsuka 29 29Donald / 1 Maj 29 29

30 30 30LF Voss 30Donald / 1 Maj 30 30Bre

31 31 31LF Voss 31 1Bre

2Bre



Lagledere LF og HL

• Hovedlandsrennet på Hafjell (LSK)

• 21. – 26 mars

• Landsfinale på Voss

• 30. (29) mars til 2. april



SUM + Young Attacking Vikings

• Presentasjon ved Jo Mork

• Skiforbundet nye Utviklingsmodell 

• Young Attacking Viking 



Frafallsproblematikk

Ungdom

6 -12 år

13 - 19 år

Unge voksne

19 - 25 år

0 - 5 år

10 – 12 år

”Tweens”

Tradisjonelt frafall

Vil vi få tidligere frafall 

om noen år?

Barn starter tidligere 

med organisert idrett 

nå enn før

Utfordringer vi står ovenfor 

de neste årene…

Barn blir 

‘ungdommer’ i 

lavere alder nå enn 

før

Barn

Små barn





SUM – Skiforbundets utviklingsmodell 

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM)Basert på Canadas LTAD





Young Attacking Vikings 

Rekrutteringstiltak Alpint i Oppland Skikrets –



I 20 år med skiglede og entusiasme

Fra Asgeir Cup til Young Attacking Vikings

Visjon og ide for arrangementet skal videreføres i ny 

innpakning. Grunntankene holdes fast.

• Formålet med arrangementet er at konseptet skal appellere til barn 

og voksnes skiglede og bryte barrierer i forhold til 

konkurransesituasjonen.



Modell Young Attacking Vikings

Breddeidrett –

gjennomføres i klubbregi 

for barn

• Samtidig med aktivitet  for barn 

arrangeres det «foreldrekurs» for 

foreldre. Målet er å ufarliggjøre 

alpinsporten og rekruttere flere foreldre 

og unge. Sammen skape skiglede. 

• Foreldrekurs skal gjennomføres med 

fokus på trygghet i bakken og 

grunnleggende skiteknikk.  

• Få de til å kjøre sammen med barna på 

avslutningsrennet på Skei palmelørdag. 

Foreldre kurs samtidig med 

aktivitet for barna – mål å 

skape engasjement

• OSK kommer ut til klubbene Peer 

Gynt, ØTI, Lillehammer, Gjøvik, 

Harestua og Aurdal. OSK har 

med nødvendig utstyr og 

reklamemateriell for å skape 

synlighet og aktivitet. Dette er et 

supplement til Telenor karusell i 

hver klubb.

• OSK er ansvarlig for at alle 

klubbene gjennomfører dette. 

.



Veien videre med Oppland Skikrets

Stipend årlig

Selv om arrangementet går inn i en ny form og med nytt navn opprettholdes 

Asgeir Cup Stipendet. Det deles fortsatt ut årlig med de samme kriterier som i 

dag. Beløpet økes til kr 5.000,- til en gutt og en jente. 

De som får stipend må i den grad det lar seg gjøre forplikte seg for å stille på 

Asgeir Cup framover.  Stipend innehavere skal stille som fadder og forbilde ved 

neste års arrangement.

Vi få med trekkplaster / forbilder som er gode på ski til arrangementet hvert år.  

Eventuelt gjøre de eldste i aldersbestemte til forbilder og faddere under 

arrangementet. 



Framdrift og ansvar 

• Klubber: Peer Gynt , ØTI, Lillehammer, Gjøvik, Harestua og Aurdal. 

• Fellessamling med felles ansvar under WC Kvitfjell

• Avslutning med felles ansvar (alle klubber) på Skeikampen palmelørdag. 

• Arbeider med å skaffe henger med utstyr. Samarbeid med NSF sentralt. 

• Klubbene har ansvar for å distribuere informasjon til skoler +++ 

• Klubbene har ansvar for å avtale med alpinanlegget, lage element om 

mulig…



Forslag til datoer i klubber 

• 18.jaunuar: Øyer/Tretten, Hafjell 

• 8.februar: Lillehammer skiklubb, Kanthaugen

• 15.februar: Harestua, Varingskollen 

• 22.februar: Per Gynt alpinklubb, Gålå

• 25.februar: WC Kvitfjell

• 8.mars: Gjøvikskiklubb, Hovdebakken

• 15.mars: Aurdal, Valdres alpinsenter

• 8.april: Skeikampen



YAV – World Cup Kvitfjell 2017

• Egen sone i padock der de kommer i nærkontakt med de aktive løperne. 

Sones legges til rette slik at de kan få hentet inn autografer og kunne tatt 

«selfier». Om mulig settes det opp en tøff bakvegg for dette slik at det ser 

profesjonelt ut og bra når bilder deles på sosiale medier 

• Barnerenn i familiebakken
• SSL en omgang på tid

• Gratis pølser ved målgang

• Trekkepremier og premiering etter arrangement. 

• Sosial profil med besøk av WC deltagere

• Under barnerennet arrangeres foreldrekurs. 

• Under premieutdeling for løperne gjennomføres info møte fra arrangøren rundt 

muligheter for å bli med som funksjonær WC Kvitfjell ved senere anledninger. 



YAV Finale Palmelørdag

Avslutning på Skei – Palmelørdag
Arrangementet gjennomføres i en meget uformell ramme der fokus er skiglede og samspill 

mellom barn og foreldre. Felles bildetaking under arrangementet, der målet er å få satt foreldre og 

barna sammen i tøffe bilder.

Arrangementet gjennomføres slik Asgeir Cup har vært arrangert de siste årene. Forskjellen er at 

OSK gjennom hele vinteren jobber målrettet med rekruttering og gjennom det får opp deltager 

antallet i de yngste klassene. Det er et av hovedmålene. Arrangør er OSK klubber i fellesskap der 

de ulike klubber har ansvar for hver sitt fagområde. 

Klubbene samler inn navn og adresse på deltagerne på sine breddearrangement slik at OSK 

inviterer til avslutningsarrangement, Young Attacking Vikings Finale

Premiering: Alle får tøffe t – skjorter. 



NSF høstmøte 2016

• Status nytt utdanningsprogram

• Trener 1 (45 timer) er klart

• Fagplan

• Litteratur

• E-læring

• Foreldrekurs (8 timer)

• Pilot kjøres nå i vinter

• Trener 2 (60 timer) er klart

• Trener 3 (90 timer)

• Høyeste trenerutdanning innen alpint i NSF-regi

• Første kurs i 2017, ferdig i 2018



NSF

• Breddesamlinger NSF

• Bredde fart Hafjell 2. – 5. februar

• Bredde fart Røldal 21. – 23. april

• Bredde Folgefonna (begynnelse av august)

• Sammen med landslag

• NSF trenerseminar (juni)

• Ironman

• En sentral Ironman for skigymnas / jr i Oslo

• Reginale Ironman må kjøres av klubb krets



Sportsadmin

• Klubber oppfordres til å legge link til Livetiming inn i 

terminlisten på «Min idrett» / Sportsadmin

• Det jobbes med en løsning der resultater kan lastes 

opp på terminlisten i etterkant av rennet, i likhet med 

dagens FIS-terminliste

• Det vil komme en app for kjøp av lisens (både 

engangs og årslisens)



Utstyr

• Hjelm

• Kun hjelmer med ASTM2040 eller EN1077 godkjent i SL

• Kun hjelm som har BÅDE ASTM 2040 OG EN1077 er godkjent i 

SSL, SG og Utfor

• Ski

• Norge følger ikke FIS reglement, kan bruke det utstyret man har

• For deltagelse i internasjonale barnerenn må FIS reglement 

følges

• Utstyrspress
• Oslo skikrets har kommet med et forslag til begrensning i utstyr, med fokus 

på kun SSL ski for de under 10, SL og SSL for U12, og SG først fra U14



Finaler og Junior NM

• NSF ønsker å øke statusen for junior-NM, og kommer til å 

spørre Lillehammer om å arrangere et SL og SSL renn i 

forbindelse med fartsuke 2018

• Ønsker å gi junior-NM samme ramme som HL

• Tildeling av LF/ HL / NM for 2018 og 2019 tildeles før NM 

2017

• Ønsker å presentere søkere for 2020 på vårmøtet 2017

• 2018: tidlig påske => LF etter påske

• 2019: sen påske =LF og HL før påske



Integrering

• Vi er for dårlige til å integrere 

funksjonshemmede i idretten vår!

• FIS-renn bl.a. på Hafjell, Ål og Hemsedal vil åpne 

opp for deltagere med funksjonshemming



Jentesatsing

• Diskusjon rundt satsing på jenter og frafall

• Jentesamlinger

• Flere jenter som trenere

• Trenere som VIL være trener for jenter

• Forutsigbarhet

• (ikke automatikk i at det er jentelag som må strykes 

hvis dårlig økonomi i norsk alpint)



Antidoping

• Fokus på antidoping

• Oslo skikrets innførte i fjor krav om at alle 

deltagere på HL alpin, hopp, kombinert og 

hopp skulle ha gjennomgått «Ren utøver» 



Internasjonalt

• World Cup city event i Holmenkollen 2018-01-01

• Parallelslalåm fra Gratishaugen og ned i gryta i Holmenkollen

• Oslokommune og skiforeningen ønsker å gjøre gjøre permanente endringer slik 

at man kan ha andre tilsvarende arrangementer i Kollen



Alpin VM i Norge i 2025??

• Tre arrangører har meldt sin interesee mot 

forbundet

• Hafjell – Kvitfjell

• Hemsedal

• Narvik

• Et eventuelt vedtak og å søke vil bli tatt på 

skitinget i Stavanger 2018

• Vil så bli fremmet på FIS-kongressen i 2019



Far East Cup

• Noen EC-løpere vil bli invitert til å kjøre «Far 

East» cup i vinter i Sør-Korea og Kina

• Sterkt ønske fra hovedsponsor Phenix

• Nyttig læring for skiforbundet mot OL 2018 (Sør-

Korea) og 2022 (Kina / Beijing) 


