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STATUS KLUBBER
Lillehammer Skiklub
… har for kommende sesong 17 FIS løpere, som er veldig bra.
Klubben jobber nå målrettet i de yngste klassene for å øke rekrutteringen. Det er bra i U10 og yngre,
med mange som møter opp på treninger. I U16 er vi få, etter at noen valgte å slutte i sommer. U12 og U
14 ligger på ca. 12 løpere i hver gruppe.
Gjøvik Skiklubb
Det gror godt, med mye aktivitet fra U9 og ned, 2011 er en gullårgang med ca. 20 stk. Noen utøvere i
U10 og U12, tynt i den øvre rekka U14 og U16). Oppmøte på ca. 60 på barmarkstreninger i høst.
Klubben rekrutterer ca. 25 nye pr. år, og det er omtrent det klubben klarer å takle mht. logistikken
rundt aktiviteten. Klubben har også en utfordring med å få de unge til å ønske å delta på renn.
ØTI Hafjell Alpint
God aktivitet i familiebakken, U12 og yngre, sliter med å få dem med på renn.
Peer Gynt Alpin
Også her gror det bra i de aller yngste årsklassene, men det er stort sprik/tomrom mellom de yngre og
Kjetil Jansrud. Ånen Giverhaug har kommet inn som nytt medlem i AK.
Aurdal IF Alpint
… ligger litt nede etter at Espen Moltubakk har flyttet til Lillehammer. De har p.t. ingen i styret, og det
vil ikke bli satt opp skirenn i vinter. Det er p.t. ingen fra Aurdal IF Alpin i AK.
Harestua IL
Også er det lite som skjer i alpingruppa, de prøver å finne noen som kan overta etter Bernhard
Sæthereng, både i klubb og AK. Men det samarbeides godt med Freeski, der det gror bra nedenfra.

TERMINLISTE HEDMARK OG OPPLAND 2018-19
Ole Kristian presenterte den totale terminlista, med samlinger, renn, kvalikrenn, KM og nasjonale
renn. All informasjon legges ut på skikretsens hjemmesider.
Forslag til endringer renn:
• Endre dato for Kikkanrennet og Lierberget, bytte med ØTI? Ole Kr sjekker med Lierberget
Endelig avklaring kommer etter høstmøte i Hedmark Skikrets 5 nov. Utkast terminliste legges
ut fram til endelig avklaring.
Andre kommentarer
Minifart Hafjell 6-7. april, samme helg som Veteran-NM, viktig med en tidlig avklaring og
koordinering av arrangementene mht utstyr og traseer.
KM 2019
… arrangeres som følger:
• SSL
10. mars
• SL
17. mars
• Super G
11 februar

Gålå (alt. Kvitfjell?)
Lierberget? Uavklart, henger sammen med punkt over.
Samarbeid med andre kretser, se terminliste

Kvalikrenn
… arrangeres sammen med Hedmark Skikrets, dvs. det vil bli arrangert kvalikrenn utenfor kretsen.
Oversikt legges ut på skikretsens hjemmesider.
Det vil også bli arrangert et Super G-renn i februar, et samarbeid mellom Akershus, Østfold, Hedmark
og Oppland.
Nasjonale renn (HL/LF)
Overnatting er bestilt både på Oppdal (HL) og Sauda (LF).
Ledere for Oppland Skikrets
•
•
•

NM
HL
LF

NTG v/ Rolle
Bjørn Tore Staurset
Østen Tande

Kveldstreninger
Det planlegges en felles kveldstrening i måneden, U12 og eldre, Hedmark og Oppland Skikrets, januarapril 2019. Disse kveldene skal da erstatte de vanlige klubbtreningene denne kvelden. Åpen for U 12 og
eldre. Ansvarlig for koordinering av de er Bjørn Tore Staurset.
Samlinger Innlandet Skikrets
Det planlegges samlinger i Kvitfjell sammen med Hedmark Skikrets i november (U12 og eldre) og
desember (U10 og eldre), hovedansvarlig trener Marius Solberg Olsen (HSK). Informasjon og link til
påmeldinger ligger allerede ute.
Det planlegges også en fartssamling i Kvitfjell primo januar 2019, men for å kunne gjennomføre
denne, er vi avhengig av at flere bidrar, da fart krever mer tilrettelegging. Samlingen er usikker i og
med at det kreves mye netting i forkant. Det kan være vi kommer opp med et alternativ. Følg med på
hjemmesiden.
Terminlista ble vedtatt som den foreligger, under forutsetning av at diskuterte endringer går gjennom.
Ole Kristian følger opp dette.

YOUNG ATTACKING VIKINGS 2019
Det legger opp til to fellesarrangement, der alle klubber bidrar:
•
•

Lørdag 2. mars
Palmelørdag 13. april

ifbm World Cup i Kvitfjell, Rennleder fra Gjøvik
finalerenn på Skeikampen, Rennleder fra Øyer

I tillegg skal det alle klubbene kjøre en kveld med YAV-arrangement:
• Lillehammer Skiklub onsdag 16. januar
• Gjøvik Skiklubb
onsdag 13. mars
• ØTI Hafjell Alpint
torsdag 21. mars
• Peer Gynt Alpin
??? dato meldes inn til Ellie innen 1. november

ØKONOMI
Regnskapet ble kort gjennomgått, ligger fortsatt bra an jf. med budsjett.
Styrer mot et lite overskudd for 2018.
Hovedtrener på samlinger får godtgjørelse på kr 1.500 pr. dag.
Det legges opp til en liten egenandel på samlinger for bl.a. å dekke opp for kostnader ifbm. ødelagte
porter.

WORLD CUP KVITFJELL
Arrangementet må heve nivået på teknisk gjennomføring spesielt rettet inn mot løype og
bakkemannskap. Kvitfjell har en dyktig dugnadsgjeng, ca. 430 personer, men det mangler noe alpin
arrangørkompetanse/ spisskompetanse. Kvitfjell har fått tildelt World Cup i 4 nye år. Der vinterens
arrangementet er svart viktig opp mot FIS.
Etter WC 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Ole Kr. Den har lagt fram følgende
fokusområder som det skal jobbes med framover:
•
•
•
•

Management og mannskap
Maskiner og utstyr
Kvalitetssikre underlag
Innkvartering

Dette er et viktig signalarrangement for skikretsen, som er positive til å være med å ta det ansvaret
som vi kan for å bidra til å bygge opp igjen arrangementet. Viktig at klubber i kretsen tar ansvar og
forsøker å spille inn personer til arrangør, det kan gjøres til http://worldcup.kvitfjell.no/volunteers
eller til kkirker@online.no

ANTIDOPING
Som et ledd i NSFs Handlingsplan for antidopingarbeid, vil det bli fulgt opp at følgende klubber
gjennomfører Rent Idrettslag:
• KM-arrangører
• Klubber som avgir utøvere til landslag
Skikretsen oppfordrer også alle andre klubber til å gjennomføre Rent Idrettslag!

FRA NSF HØSTMØTE ALPINT
•

Bruk av hjelm:
Det er ikke påbudt ved lov, men det anbefales nå at ALLE bruker hjelm i bakken.

•
•
•

Parallellslalåm kommer inn stadig mer, egen cup, superkombinasjon går ut

•
•

Europacup-landslagene, færre løpere, både damer og herrer,
E-Cup på hjemmebane: Får doble og triple nasjonale kvoter.
Dersom man kjører seg inn topp 30, får man være med i E-Cup videre
Dersom man kjører seg inn i topp 3 i E-Cup, får man prøve seg i WC.
Se regler på NSF sin hjemmeside under løpere
LF/HL – kan åpne for at de 60/80 beste får kjøre 2. omgang.
Mammutrenn som eks Donald Duck, kan gis disp. etter søknad til NSF AK at de kjøres med
færre løpere i 2. omgang

#ALLEMED-STAFETTEN
ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet,
uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva
klubben kan gjøre for å få alle med i fritidsaktivitet.
Skiforbundet har sendt stafettpinnen videre til skikretsene. Mer informasjon om AlleMed ligger ute på
NIFs hjemmesider, klikk her.
Noen momenter fra diskusjonen på møtet, knyttet til fra frafall og terskel for å være med:
• For alpint er ofte reiste, heiskort o.l. en større barriere enn utstyr
• NSF Alpin sitt Kulturprosjekt er et viktig verktøy som blir viktig i årene som kommer, skal
etter hvert rulles ut i både krets og klubb
• Foreldrene er viktige, også mor, eks. arrangere skikurs, randoneekurs?
• Forslag om å arrangere rekruttdag i Hafjell, med frikjøring og lek, sjekke med Sven Ullrich
•

•
•

Viktig å sette holdninger på dagsorden og jobbe med disse
Vi må være i forkant, bli enige om hvordan vi skal oppføre oss, hvilke sanksjoner som kan/skal
gis, holdninger hos både utøvere, foreldre og trenere, viktig at vi er tydelig i alle klubber i
Oppland, skaper gode holdninger.
Breddesamlinger, nivå på trenere må opp. Marius er ansvarlig hovedtrener, men han trenger
mer trenerkompetanse rundt seg.
Savner at det skjer noe mer for de yngre. Gjøvik SK prøvde seg på en rekruttsamling forrige
vinter, men dårlig oppslutning. Bra at desembersamlingen åpnet opp fra U10. Kan evt. U10
også delta på de planlagte klubbkveldene?
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