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Til stede
Lillehammer Skiklub
ØTI
Gjøvik Skiklubb
Harestua IL
Peer Gynt Alpinklubb
Aurdal IF
NSF/Oppland Skikrets

Bjørn-Tore Staurset, Trine Stenberg, Jørn Kojen og Ole Kristian Kirkerud
Jan Erik Fossheim, Ingvild Oma
Pål Vist, Bjørn Skare, Morten Amundsen og Are Stegane
Bernhard Sæthereng
Meldt forfall
Espen Moltubakk
Jo Mork

Sak 1: AK 2017 – 2019
I neste periode består AK av følgende:
 Ole Kr Kirkerud
 Bernhard Sæthereng
 Espen A Moltubakk
 Jon Monshaugen
 Pål Vist
 Mathias Bakke Haugen
 ØTI Alpint

LSK, Leder
Harestua IL
Aurdal IF
Peer Gynt Alpin
Gjøvik Skiklubb
LSK (ingen stemmerett, LSK har kun en stemme)
??

Øyer melder inn sin kandidat med det aller første til Ole Kr.

Sak 2: Sentral AK – ekstraordinært skiting i forbindelse med vårmøte
Leder og nestleder i sentralt AK har trukket seg. NSF har gjennomført informasjonsmøte til alle kretsledere i
landet, valgkomiteen er innkalt og arbeid for nytt AK er i gang. Det er opp til alle kretsene å melde sitt
kandidatur til leder og nestleder innen søndag 28.05.2017.
For Oppland sin del har vi ikke kandidater til leder og nestleder. Valgkomiteen vil presentere sitt forslag til
medlemmer innen mandag 05.06.2017.
Nytt AK velges på ekstraordinært skiting lørdag 10. juni 2017 for ett år.

Sak 3: Young Attacking Vikings (YAV)
YAV har i vinter blitt gjennomført i alle klubber i skikretsen og blitt veldig godt mottatt. I tillegg ble YAV kjørt
i Narvik under NM med kjemperespons. Det er fortsatt forbedringspotensialet der det er et mål og få samlet
enda flere til YAV finalen.

Kort oppsummert:
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.
Hva skjer, forventinger til klubb og hva gjør krets?
Klubb:
Den aktuelle klubben skal formidle budskapet til foreldre og unger. Kanaler som skole, SFO og barnehage
kan være aktuelle. Viktig at budskapet når ut til alle, og at det er klubben som har regien på de evt. nye som
kommer og vil prøve.
Klubben har ansvaret for at alle blir sett og ønsker å komme tilbake på neste trening, det er derfor viktig at
tillitsvalgte og alle trenere i klubben har et felles ønske om å få til dette og stiller opp.
Klubben skal tilby et foreldre- eller evt. «mødrekurs» samme kveld. Kretsen tar ansvaret for foreldrene, mens
klubben knytter til seg utøvere.
Klubben må avtale med skisenteret/-heis om hva som skal skje og skape en arena for lek og trening av
basisferdigheter. Dette kan vi bidra med, ta kontakt. Inngå gjerne en avtale om «billigere» heiskort denne
dagen/kvelden, dette vil på sikt generere flere i bakken.
Krets:
Vi kommer med én person, som har med nødvendig utstyr som bannere, beachflagg og porter for å skape en
artig arena for de yngre. Dette rigger vi opp i den planlagte arenaen. Det skal være tydelig hvor vi skal ha det
FUN. Vi har en intensjon om at vi tar ansvar for de nye og eksisterende foreldrene som ønsker instruksjon på
skiteknikk, gjerne et rent «mødrekurs».
Dette er et felles prosjekt, som skal genere til flere aktive og mer skiglede. Derfor er det bare å ta kontakt.

NB! For sesongen 2017/18 skal alle klubber ha klart sin dato for arrangementet før høstmøte
og sende over til Jo Mork.

Sak 4: Terminlisten 2017 /18
Utkast over viktige datoer for neste års sesong ble gjennomgått og diskutert. Videre ble det sett på helger for
egne renn og kvallikrenn. Alle klubber melder inn så snart som mulig sine datoer for renn, der leder i AK
setter opp en oversikt. Endelig terminliste vedtas på høstmøte. Se vedlegg for utkast.

Sak 5: Samlingsplan 2017 /18
Det var enighet om at vi legger opp til færre, men da høyere kvalitet på de samlinger vi gjennomfører. Det har
til tider vært liten respons på samlingene, som en konsekvens av dette legges det opp til færre, i det håp om å
få større deltagelse på samlingene.

Sak 6: Kvalikregler 2017 /18
En liten endring i kvalikreglene ble foreslått rundt å ta inn deltagelse på NSF samlinger som grunnlag for å få
kvalikpoeng. Dette ble diskutert uten at det ble vedtatt endring. Det var flertall for å la reglene stå slik det er.
Se vedlegg for kvalikregler.

Ref: Ole Kr Kirkerud

