
AK møte Oppland Skikrets 2016-12-05 (telefonmøte) 

Deltagere: Espen Moltubakk, Pål Vist, Bernhard Sæthereng og Ole Kristian Kirkerud 

Meldt forfall: Jon Monshaugen 

Ikke meldt forfall: Jan Erik Fossheim 

 

1: Budsjett 

Samme mal som i fjor, budsjetterer mindre på HL og bruker heller penger inn mot en 

ekstra samling. Bør budsjettere for T1 kurs til høsten, samt å få med deltagere på T2 på 

Folgefonna. 

Legger inn Skeikampen-samling før jul inn i budsjettet. 

Da Hovedlandsrennet er på Hafjell vil kretsens kostnader være lave, og vi prioriterer da 

heller midler inn mot samlinger. 

 

2: Fartssamling(er) 

Fartssamling: 17. og 18. desember utgår da det enda ikke er snø i Hafjell. E-cup er avlyst, 

og det er derfor ingen rigget trase å overta som kan brukes til fart. 

 

Fartssamling 2. , 3. , 7. og 8. januar Kvitfjell 

Rigge arena i romjula. I tillegg til kretsens samling ønsker NTG å bruke traséen 4. – 6. 

januar 

Alle foreldre deltar med å ta ned nett 

Påmelding: Gjøres gjennom kretsen (Questback)  

Antall løpere: 

 Lillehammer: ca 20-25 

 Harestua. 8 

 Gjøvik: 6 

 FIS: 6 

 Hedmark skikrets 

 Hurdal / Nero: 

 Hyttefolk: (Max Walquist) 

 

Max antall løpere er 60 

Prioriterer OSK løpere med påmeldingsfrist 15. desember. Etter det førstemann til mølla. 

Deltageravgift: Gratis for kretsens løpere 

For andre løpere: 200 pr dag 

Løpere over 13 skal ha lisens 

Lege: Fredrik Skår (Brumunddal) 



 

Kostnader: 

 Sturla: 3000 kr pr dag. 

 Andre utgifter som må dekkes av skikretsen 

- 2 konferanserom 

- Blåmaling (LSK) 

- Timing Gjøvik skiklubb 

- Startnummer: PGA 

 

 

Young Attacking Vikings 

Jo jobber med å få til spons for tilhenger med utstyr 

 

Breddesamling barmark 

Harestua ønsker å arrangere den på Harestua i den nye hallen 

Overnatting i Lavvo 

 

Mange reaksjoner på at vi ikke har hatt førjulssamling på Skei. Dette må på agendaen igjen 

neste år! 

 

Ref/ Pål Vist 


