
 

 

Referat Oppland Skikrets ALPINT 

Høstmøte 
 

 
Dato: 11.10.2017 

Sted: Idrettens Hus, Lillehammer 

 

 

Til stede:  
Lillehammer Skiklub:  Bjørn Tore Staurseth, Stig Stenberg, Mathias Bakke Haugen, Ketil 

Norheim, Dag Erik Larsen, Tor Hauan, Ole Kristian Kirkerud  

ØTI  Ingvild Oma og Gjørid Berge 

Gjøvik Skiklubb  Pål Vist, Bjørn Skare, Sondre Landmark 

Harestua IL  Bernhard Sæthereng 

Peer Gynt Alpint  Meldt forfall 

Aurdal IF Alpint  Espen Moltubakk og Camilla Rolfsen, begge via telefon 

NSF / Oppland skikrets:  Meldt forfall 

 

 

 

1. AK 2017 – 2019 
I neste periode består AK av følgende: 

Ole Kr Kirkerud  LSK, Leder 
Bernhard Sæthereng   Harestua 
Espen A Moltubakk  Aurdal 
Jon Monshaugen   Peer Gynt 
Pål Vist   Gjøvik 
Mathias Bakke Haugen  LSK  
Øyer    Gjørid Berge 

 

De ulike kandidatene har ansvar for sine spesifikke Breddesamlinger og gjennomføring av Young 

Attacking Vikings i sin klubb og på fellesarrangement i Oppland Skikrets. 

Se Samlingsplan og terminliste for gjennomføring av Young Attacking Vikings. 

 



2. Terminliste og Samlingsplan 
Det er mange skirenn i kretsen, både på aldersbestemt og bland de eldre FIS, EC og WC og ikke 

minst årets NM. Det ble brukt tid på å legge en god terminliste som sportslig sett er bra. Det 

merkes at det kan bli en utfordringer framover i tid å opprettholde alle arrangørstedene vi har i 

dag. Viktig at vi / klubber i kretsen hjelper til på skirenn arrangert av andre klubber.  

 

Det er godt spenn i sesongens samlingsprogram, der vi også i større grad har åpnet opp for U10, 

viktig mht. rekruttering. Samlingsplan for breddesamlinger ligger vedlagt.  

 

 

 

3. Young  Attacking Vikings 
 

Hensikten med YAV  

Vi skal ut til klubber og bidra/skape en annerledes treningsdag/kveld. Hovedfokus er å 

ufarliggjøre alpinsporten og at nye foreldre og unger skal bli sett og kommer tilbake på neste 

klubbtrening. Vi lager en arena som er spennende og motiverende for alle. Vi ønsker en arena 

som gir mulighet for situasjonsstyrt læring med både små og store kuler, samt doseringer. Dette 

forenkler trenerrollen og gir dem bedre tid til å se alle utøvere.  

  

Vi bør evaluere og ta lærdom fra forrige sesong…  

Formålet med arrangementet er at konseptet skal appellere til barn og voksnes skiglede og bryte 

barrierer i forhold til konkurransesituasjonen. 

Planlegge bedre? (opplegget til Bernhard, Harestua var nr 1)  

Rekruttere nye barn og foreldre?   

Forberede og bygge mer terreng på forhånd?  

 

Klubber: Alle klubber i Oppland  

Fellessamling med felles ansvar under WC Kvitfjell  

Avslutning med felles ansvar (alle klubber) Under NM i Hafjell. LSK er her fritatt pga NM 

arrangementet.  

Klubbene har ansvar for å distribuere informasjon til skoler +++  

Klubbene har ansvar for å avtale med alpinanlegget, lage element, kuler, hopp osv. Skape mest 

mulig situasjonsstyrt læring.  

 

I år er målet at vi legger opp til foreldrekurs i tillegg.  

 

 

4. Lagledere LF og HL 
Landsfinalen:  Østen Tande (LSK)  

Hovedlandsrennet:  Dag Erik Larsen (LSK) 

Overnatting er reservert for begge arrangementene.  

 

Kvalikreglene skal alltid ligge ute på skikretsens hjemmesider sammen med puljeinndelinger.  

 

Nytt av året er prøveordning der HL og LF kjøres med års inndelinger, ikke to årsklasser samlet 

som tidligere.  

 

Ref: Ole Kr Kirkerud 


