
Referat AK- høstmøte Oppland Skikrets 

Dato: 3. november 2016 

Sted: Fakkelgården, Lillehammer 
 
Til stede: 

Lillehammer Skiklub: Tor Hauan, Ole Kristian Kirkerud, Dag Erik Larsen, Jørn Kojen 

ØTI- Hafjell: Jan Erik Fossheim, Ingvild Oma, Åse Harjo 

Gjøvik Skiklubb: Pål Vist 

Harestua IL: Bernhard Sæthereng, Esben Korsvoll 

Peer Gynt alpint: Meldt forfall 

Aurdal IL: Meldt forfall 

Oppland Skikrets; Jo Mork 

 
Terminliste  

Terminlisten ble gått gjennom, noen små modifikasjoner ble gjort og så godkjent. 

Ønske om å fjerne samling på bre i juli og heller sende løperne på NSF samling på Fonna andre uke 

i august. Her vil det også bli arrangert trener 2. 

 

Lagledere 

Lagleder HL: Tor Ola Ruud 

Totto vil fungere som kretstrener 
 

Lagleder: LF: Jørtik Linberg 

 

Young  Attacking Vikings (YAV) 

Tema frafallsproblematikk og Skiforbundets UtviklingsModell (SUM) 

Forslag å lage en «aktiv start»-samling med fokus på gøy og ikke så mye prestasjon. 

Ønske å få en tilhenger med utstyr  

Vi må også prøve å bruke YAV som en rekrutteringsarena inn for funksjonshemmede 

Prøve å invitere skoler til å delta på YAV 

Det ble bestemt datoer fro hver klubb sin YAV arrangement, Jo Mork vil da hjelpe klubbene med 

arrangementet. Fokus på foreldrekursing  

Eget YAV-arrangement i forbindelse med WC på Kvitfjell 

Søke støtte i Aksel-fondet og mot kretsen 

 

Referat fra NSF AK høstmøte  

De viktigste punktene fra høstmøtet i NSF AK ble gjennomgått, for detaljer se presentasjon som 

ligger på kretsens hjemmeside. 

Vi hadde en diskusjon rundt fokus på frafall, spesielt på jentesiden. Vi mener at vi jobber bra med 

aldersbestemte klasser i Oppland, men det mangler et tilbud for de som ikke begynner på 

skigymnas. Vi oppfordrer til å få etablert en «Entry League» i Norge lik den de har i Sverige. Det vil 

bli arrangert et Entry League renn på Kongsberg i vinter 

Møtet ble enige om å oppfordre Oppland sSikrets til å adoptere Oslo skikrets sin praksis med at 

løpere som skal stille på HL eller NM skal ha gjennomført «Ren utøver» 

 

Se for øvrig ppt-presentasjon fra møtet. 

 

Ref / Pål Vist, Leder alpinkomiteen Oppland Skikrets 

 


