
Referat Vårmøte 2016, Oppland skikrets alpinkomiteen 

Sted: Fakkelgården Lillehammer 6.juni. 2016 

 

Til stede:  

Peer Gynt alpint: Jon Monshaugen 

ØTI: Øyvind Bræin Aas, Ingvild Oma, Jan Erik Fossheim 

Lillehammer Skiklub: Ole Kristian Kirkerud, Bjørn-Tore «Totto» Staurset, Trine Stenberg 

Gjøvik skiklubb: Bjørn Skare, Thor Ola Ruud, Pål Vist 

Oppland skikrets: Jo Mork 

 

Meldt forfall: Bernhard Sæthereng (Harestua), Espen Moltubakk (Aurdal) 

 

1: Evaluering av sesongen 2015/2016 

Det ble ytret et ønske om å starte med kvalikrenn tidligere. Dette lar seg vanskelig gjøre. 

Julerennet var kvalikrenn, januar er fylt opp med ECO-cup, fartsuke og NSF fartssamling. 

Det var positivt at vi hadde separat KM. 

Det er også et ønske at vi får til trening i etterkant av renn 

 

2: Forslag til terminliste 2016/2017 

Forslag til terminliste ble presentert og justert noe under møtet. Forslaget sendes til 

klubbene og vedtas endelig på høstmøtet. 

Breddesamling på Folgefonna 25. – 27. juni er flyttet til Juvass (25. og 26. juni). Det er ny 

Ironman (U14 og U16) i NSF regi på Lillehammer 20. august. 

 

 

3: Presentasjon av Jo Mork og hans oppgave i Oppland skikrets 

Jo Mork kommer fra stillingen som landslagssjef for Telemark, og er nå ansatt i en ny rolle 

i skiforbundet det han skal både jobbe med utvikling (trenerløypa etc) i forbundet og 

skiutvikling i Oppland skikrets. Med erfaring både fra alpint og telemark både i klubb og 

på landslag vil han være en veldig nyttig resurs for å utvikle alpint i Oppland skikrets. 

Viktig oppgave blir å jobbe for å motivere foreldre og trenere. 

  

4: Trenerutdanning  

Siste runde av Trener 1 (barmarsmodulen) blir gjort i forbindelse med barmarksamlingen 

som er på Lillehammer 18. og 19. juni. De som har fullført er sterkt oppfordret til å delta på 

T2 kurs som kjøres på Juvass 1. – 5. august i forbindelse med NSF- sin breddesamling. 

OSK alpint tar sikte på å starte opp et nytt Trener 1 kurs til høsten, mål at det skal vøre 

ferdig i løpet av vintersesongen 


