
Referat Alpint Oppland Skikrets 29.01 2018. 
 

• Breddesamlinger 
Gjennomført 2 breddesamlinger en på Skei og en på Kvitfjell. 
Bra deltagelse. Bra fellessamling med freeski på Skei.  
 
Det blir kun breddesamling på lørdag i Kvitfjell i forbindelse med WC. Søndag i Hafjell utgår. 
Det er ikke stor nok interesse for denne dagen fra klubber i skikretsen.  

 
 

• Renn og kvalik, herunder oppdatering av resultater  
Totto fører kvalik-resultater fortløpende og Pål ser over og legger det ut på Oppland skikrets 
sine sider så snart siste kvalikrenn er gjennomført.  
 

• Trenerutdanning  
Det er noen påmeldt på samlingen i Hafjell første helg i februar. Det er viktig for sporten og 
rekrutteringen at vi løpende klarer å utdanne trenere.  

 

• Young Attacking Vikings lokalt i klubber 
Aurdal vurderer å ikke gjennomføre dette rennet i år, men de kommer tilbake hvis de velger å 
gjøre det snarlig.  

          Peer Gynt kommer opp med en dato for årets arrangement.  
 

• YAV Kvitfjell v / Jo  
Jo Mork har ansvaret for gjennomføring i Kvitfjell. Jo kommer opp med en konkret skisse for 
dette arrangementet på gjennomføring.  

 

• YAV finale under NM i Hafjell v / NSF og Jo Mork   
Oppland Skikrets mener det skal markedsføres og kommuniseres at dette er finalen i YAV. Det 
blir videre et samarbeid med DNB om et felles arrangement.  
ØTI V/ Gjøril blir med å støtter Jo denne lørdagen. 
 
Viktig at YAV navnet og konseptet blir brukt denne lørdagen, siden dette er opparbeidet over 
tid. 
Jo kommer opp med en konkret skisse for dette arrangement sammen med ØTI 

 

• NM 2018 
Det blir tv-sending fredag, lørdag og søndag.  
Lillehammer skiklubb trenger mer hjelp, så si fra hvis man har mulighet til Ketil Norheim på 
mail til ketil@cc.no 
Det blir også arrangert trener samling om kultur fredag kveld i NM uka. Se hjemmesiden til 
Lillehammer Skiklub for mer info.  

 

• Eventuelt  
Kvalik rennet på Harestua er flyttet til Gålå.  

 
 
Referent: Mathias Bakke Haugen  
 
 


