AK møte Oppland skikrets 2016-01-26 (telefonmøte)
Deltagere: Ole Kristian Kirkerud, Bernard Sæthereng, Jan Erik Fossheim, Pål vist
Forfall: Jon Monshaugen (meldt forfall)

Agenda:
- Status trenerkurs
Avslutning på trener 1 kurs vil bli holdt i forbindelse med breddesamling 5.-7. mars.
Jo Mork (nåværende landslagstrener Telemark) er ansatt i skikretsen for å jobbe med utvikling.
Viktig at vi gir ham innspill om hva vi ønsker. Jo har C-trener fra alpint og kommer til å bli en
kjemperesurs som vi må bruke! Han starter formelt 1. mai. Vi bør inviter ham inn mot samlingene
våre.
Skiforbundet starter trener 2 i forbindelse med U14-U16 breddesamling fart som avholdes i Hafjell
til helgen. Ansvarlig Einar Witterveen (skiforbundet sentralt)

- Young Attacking Vikings
Bernhard blir rennleder. Vi har en utfordring med timing. Pål er svært usikker pga jobb. Tor Hauan
er på HL. Pål sjekker med Tor om vi har noen forslag til kandidater (f.eks ØTI timing gjeng).
Bernhard setter opp en plan for rennorganisasjon.
Bernhard foreslår å lage en kombiløype med blanding av korte og lange svinger
Utdeling av stipend: må kunngjøres der, men formell overrekkelse finner sted på KM.
Arenareklame:
Portflagg
Beachflagg
Banner
Ole Kristian tar ansvar for arenareklame
- Samlingsplan og oppgavefordeling
Skei
Vi booker 90 plasser for samlingen på Skei
425 kr fullpensjon unger 10-15 år
625 for voksne
Bernhard og Ole Kristian kooridnerer.
Breddesamling på Gålå:
Ole Kristian Fått pris 600 kr fullpensjon på Wadahl
Jon tar ansvar for denne?

Barmarksamling på Lillehammer
Ole Kristian tar ansvar for den
Folgefonna
Bernhard ønsker å ta ansvaret for denne, men er på reise og vil komme en dag etter at samlingen
starter
Eventuelt
Kikkanrennet 7. februar:
Siden dette rennet går raskt unna, og det i år ikke er dobbeltrenn har Gjøvik skiklubb spurt om vi
bør utsette starten. Start besiktigelse kl 10:30 ble ønsket velkommen av AK
LSK / ØTI renn siste helg i februar:
LSK /ØTI ønsker å endre på rennplan, slik at SL blir fredag 26. februar med besiktigelse kl 17:00
Lørdag 27. februar blir to renn SG. Ser på mulighet for å utsette start en time for å kompensere for
sen slutt på SL renn
Søndag 28. februar blir det SSL
Summering av kvalikpoeng:
Bernhard tar ansvar for summering. Resultat skal verifiseres innad i AK før det blir presentert.
Offisiell kunngjøring er når resultatet legges ut på skikretsens hjemmeside.

