
 
 

Møteleder:  

AK-leder Ole Kristian Kirkerud 

Deltagere:  

Bjørn Bratlien  Peer Gynt alpinklubb 

Gjørid Berg   ØTI alpin 

Ingvild Oma   ØTI alpin 

Bjørn Tore Staurset  Lillehammer skiklub 

Trine Stenberg  Lillehammer skiklub 

Frode Flåm   Gjøvik skiklubb 

Pål Vist   Gjøvik skiklubb 

 

 

1: Sesongen 2017-2018 

Lillehammer og Gudbrandsdalen er Skandinavias «alpin valley», og det er ingen steder i 

Skandinavia hvor det er større aktivitet med renn og samlinger. 
 

I tillegg til to WC løpere (Kjetil Jansrud (Peer Gynt) og Maren Skjøld (Gjøvik SK) har vi 

mange gode FIS-løpere, med Hannah Sæthereng (EC fra 2018-2019), Christopher Faarup og 

Andreas Amdahl i spissen. I tillegg er det stor aktivitet med mange løpere i junior- og 

seniorklassene.  
 

Det har vært vesentlig lavere deltagelse på renn i aldersbestemte renn i år, men vi gjør det 

likevel bra på LF og HL. Rekruttering må være et fokusområde fremover. 

 

 

2: Klubbstatus 

Gjøvik Skiklubb:  

Veldig bra rekruttering, og stor bredde i de yngre årsklasser. Med fortsatt god rekruttering vil 

det bli en sterkt klubb fremover. Mange ivrige foreldre. Investering i snøkanonanlegg ga 

rekordtidlig sesongstart, og har nå mål om å få startet rundt 1. des, det er 3-4 uker tidligere 

enn tidligere. Var arrangør av NRK superlørdag, der Kikkanrennet ble hovedinnslaget og ga 

god reklame både for sporten og for klubben. Har store planer for videre utbygging av 

Hovdebakken, med større klubbhus og ny heis. Det er ca. 95 aktive alpinister i klubben. 
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Peer Gynt Alpinklubb:  

Bra rekruttering, ca 30 på trening. Nytt trenerteam på plass og generasjonsskifte i klubben 

ser ut til å fungere bra. Har ingen U12 eller eldre, men bra aktivitet i U10. 

Har arrangert mødrekurs med stor suksess. Har plan for nybegynnerkurs. Har et håp om at 

alpinanlegget vil åpne tidligere enn før. 

 

Lillehammer Skiklub: 

Veldig bra sportslig med bra resultater i LF og HL. Bra aktivitet, men tynt i enkelte 

årsklasser. Har hatt suksess med rekrutteringskurs i Kanthaugen med 48 deltagere. Har også 

arrangert foreldretrening. Planlegger å ha ukentlig trening for U10 i Kanthaugen. Arrangerte 

tidenes NM, fantastiske tilbakemeldinger fra skiforbundet, deltagere og funksjonærer. 

 

ØTI:  

Det gror godt nedenfra, har 25-30 U9 og yngre, og ca. 20 i U10 og U12. Dessverre er ikke 

gruppen så ivrig på renn. 

Har mange foreldre som aldri har kjørt på ski, og som derfor ikke kan bidra i bakken. Har 

mange treninger i «Backyard» for å få variert trening. 

 

Aurdal IF Alpin: 

De har hatt mange på trening, men få som har reist ut på renn.  

 

Harestua IL:  

Har flere U16 løpere, men lite rekruttering nedenfra. Hannah Sæthereng er tatt ut på EC for 

2018-2019. 

 

 

3: Økonomi. 

Vi brukte 118’ på YAV i 2017, bl.a. en del investeringer i utstyr og promotering av konseptet. 

YAV er adoptert av Buskerud, Sogn & Fjordane, Møre og Romsdal 

 

1. Under NM ble det konkurranse mellom YAV og skiforbundets sponsor DnB som 

arrangerte DnB Jubl parallelt med YAV. Selv om det var to ulike konsepter fungerte 

det bra sammen. For neste sesong jobbes det med å slå de to konseptene sammen 

eller ytterligere forsterke YAV fra NSF.  

 

Resultater ble -33’, som er i tråd med budsjett. 

Resultat pr. nå for 2018 er -33, men da er ikke grentilskuddet på 70’ tatt med. 

 

 

4: Samlinger 

Kretsen har hatt lavere samlingsaktivitet i 2017-2018, men har fått veldig gode 

tilbakemeldinger for fartssamlingen og samlingen på Skei før jul. Det er planlagt betydelig 

økt aktivitet neste sesong. 



5: Ny skikrets 

Som følge av sammenslåingen av Oppland og Hedmark til Innlandet fylket, er det et sterkt 

ønske fra begge kretser at også skikretsene slås sammen, prosessen har startet. 

Kretsene har besluttet å «tyvstarte» innenfor alpint, og vil kjøre felles samlinger , treninger, 

kvalikrenn og KM for kommende sesong. 

 

Kretssamlinger 

Hedmark og Oppland går hver inn med 30’ til lønning av trenere for å drive helgesamlinger. 

Det vil bli en samling pr. mnd i hele sesongen fra september: 
 

• 1-2 september Juvas (U12 ->) 

• 13-14 okt Kvitfjell (U12 ->) 

• 17-18 nov Skei (U12 ->) 

• 15-16 des Skei /Kvitfjell (U10 ->) 

 

Kveldstreninger:  

Det er planlagt at klubbene rundt Mjøsa inviterer de andre klubbene til kveldstreinnger: 

• 8. jan Hafjell 

• 5. feb Brumunddal 

• 5. mars Lierberget (Vang) 

• 23. april Hovde (Gjøvik) 

 

Det er videre planlagt samling på Gålå tidlig i mai 2019. 

Hedmark adopterer OSK sine kvalikregler. 

Under LF og HL vil Oppland og Hedmark bo sammen, og være et team (men fortsatt to 

kretser). Gjøvik ønsker at også Bama ble kjørt i kretsregi (i dag reiser klubbene hver for seg). 

Det er videre kommet et forlag om en Mjøsrunde, med åpne klubbrenn i bakkene rundt 

Mjøsa. 

 

WC Kvitfjell 

Kvitfjell har fått fornyet tillit frem til 2023, det er viktig at det rekrutteres inn nye ressurser i 

rennadministrasjon og funksjonærstab med høyere alpinkompetanse. Vi oppfordrer til at 

flaggborgen med kretsens løpere gjeninnføres, det er en fin måte å skape engasjement i 

kretsen for arrangementet. 

 

 
7: tilbakemelding fra HL og LF 

Kretsen henstiller NSF til å stille strengere krav til fremtidige rennarrangører. Hverken LF 

eller HL hadde den rammen som man bør forvente for slike renn. 

 

/Pål Vist (ref) 


