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Agenda: 

Young Attacking Vikings 

 

Klubbarrangement:  

Forslag er sendt ut til AK fra Jo. Dette ser veldig bra ut, og vi ønsker at dette sendes ut til 

klubbene. Viktig å nå foreldre. Jo foreslår at man lager til med litt kuler og doseringer. 

Dette ble gjort på Gålå forrige helg (Peer Gynt), der man laget en enkel cross-løype med 

kuler, doseringer og hopp. På denne måten har man en lekearena som lever også etter 

YAV. Viktig å «ufarliggjøre» alpint og flytte fokuset bort fra klokka. 

Peer Gynt har sitt arrangement 28-29. januar. 

Jo har også et forslag for preppekurs for mødre, men dette må gjøres lokalt. 

 

YAV under WC- Kvitfjell 

Ole Kristian og Asgeir Lindberg tar lead på denne. Arrangementet blir parallellslalåm uten 

tidtaking på lørdagen etter WC-rennet. Det er et ønske om at foreldre, U12, U14 og U16 

blir med å skli løypa etter utforrennet for å gjøre den klar til super-G. 

Ole Kr setter opp liste på hva de forskjellige klubbene skal bidra med inn mot 

arrangementet. Det blir påmelding i «Min Idrett», i tillegg blir det en kortstaurløype hvor 

man kan kjøre uten påmelding. 

 

Det er kjøpt inn Break-A-Way brush juniorporter med YAV flagg. 

 

Viktig at vi får spredd informasjonen og fronter YAV sin Facebookside 

Det jobbes med å få inn skiforbundets sponsorer til dette arrangementet. 

Rigging gjøres på fredag kveld slik at det er klart til lørdagens arrangement. Vi bruker 

startgaten til Lillehammer. 

Tid for parallellslalåm kl 13 - 15 

 

 

 

 



YAV på Skei 8. april 

Klubbene får samme ansvarsoppgaver som på WC, Bernhard sender oss planen som ble 

benyttet 2016. Vi kjører samme løypetype som i 2016. Bernhard tar ansvar for løype, Jo 

bidrar med det administrative.  

 

 

Evaluering av Fartssamling Kvitfjell uke 1 

Veldig bra tilbakemelding fra klubbene, bra at klubbtrenere blir benyttet og at det er i 

Oppland skikrets regi. Vi bør se på om vi kan få til med overnatting neste år. Veldig bra at 

vi har full netting. Vi hadde flere eksempler der nettet sørget for sikker stopping av løper. 

Bør ha påmelding via «Min Idrett» for eksterne løpere. Jo ønsker å være med som ressurs 

neste år. 

 

 

OSK breddesamling 4. og 5. mars 

Ole Kristian holder tak i denne. Han har reservert 15 rom for de som har behov. Vi har 

felles lunsj. Ikke basert overnatting for andre enn Harestua og Aurdal. Gjøvik, PGA, LSK og 

ØTI bor hjemme. 

Foreldre må bli med å nette for HL 

 

Eventuelt: 

NSF breddesamling Hafjell 4. og 5. februar 

Her er det mulighet for å ta fartsmodulene for trener 1 og trener 2. 

 

Harestua.  

De ønsker å gjøre rennet sitt som en storslalåm-cup. Varingskollen GS-cup. Cupen blir best 

av fire omganger. Kvalikrennet er de to første omgangen. Det må lages egen resultatliste 

for kvalik-rennet. Det skal være besiktigelse til de to kvalikomgangene 

 

 

Ref/ Pål Vist 


