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Alpinsamling Gålå 1 Mai helgen
Det er utfordring å komme inn i anleggene nå og få åpnet heisen etter sesongslutt. Anleggene
både på Gålå og andre steder setter i gang med vedlikehold. Vi kommer ikke inn på Gålå, de
stenger. Vi gjør en forespørsel til Kvitfjell Alpinanlegg.
Andre alternativer kan være barmarkssamling etter skolestart i august. Snøsamling i Snøhallen.
Vi i AK vurderer opp mot behov i egen klubb fram til neste møte, onsdag 15.04.2021. I det møte
setter vi opp en skisse til videre samlingsplan.
Alle i AK er enige i at kretsen bær ha et mer omfattende samlingsprogram framover for å bidra til
økt rekruttering og samhold på tvers av klubb.
Vi må også avvente beslutning om samling til vi ser regjeringens nye retningslinjer knyttet til
Korona og smittevern.

Vedtak: Vårsmaling avgjøres på neste møte da vet vi mer om det er gjennomførbart.

Utsatt Hovedlandsrenn og Telenor Landsfinale
NSF har terminfestet breddesamling med TL og HL i overgangen Juni-Juli. Dette er presentert og
vedtatt. Vi har fått et innspill fra Lillehammer Skiklub V/ sportsjef som ikke deler dette synet og
ønsker ikke at denne samlingen gjennomføres.
Bekymringen går på ved å legge TL og HL på Juvass er først og fremst at det går på tvers av NSF
sine prinsipper om utvikling av skiferdigheter og fysiske ferdigheter. En blir selvsagt ikke frarøvet
muligheten til å drive allsidig, men en legger opp til at en må velge hva en vil bruke Mai og Juni til
og det kan legge press på utøvere til å kun velge én idrett. Han mener TL eller HL på Juvass vil
gange rekruttering og vekst i norsk alpinsport. Det er et ønske om at NSF organiserer
breddesamlinger mandag til fredag de aktuelle ukene og at de holder dette delt mellom U14 og
U16. Det tror jeg svarer mye bedre ut ifra NSF sin utviklingstrapp, rekruttering (få nye og beholde
eksisterende) og trenerfaglig kompetanse økning.
Vi diskuterte dette i AK der der AK leder drøfter dette videre med NSF. Vedtaket er gjort og det er
nok lite vi som skikrets kan påvirke dette nå. Det er et spesielt år og vi må være gled for all
aktivitet vi kan utøve.
Vedtak: AK leder tar dette opp med NSF

Lagleder / representant Oppland Skikrets på NM Oppdal
Det er NM i GS og SL denne uken på Oppdal. Forslag til lagleder/ representant fra Oppland
Skikrets, Bernt Amdahl.
Vedtak: Bernt Amdal representerer Oppland Skikrets under NM på Oppdal.

Bredde og rekruttering
Alle i AK er samstemte om at bredde og rekrutteringsarbeid må prioriteres framover. Det vil på
kretsens alpine vårmøte bli tatt opp til diskusjon og idemyldring.

Samlinger og skirenn sesongen 2020/2021
AK har gjennom sesongen utsatt og avlyst flere samlinger og renn pga koronasituasjonen og
hensynet til smittevern. AK har gjennom høst og vinter gjennomført regelmessige møter ca hver 3
uke i forkant av planlagte samlinger og renn. Det ble først gjennomført renn i slutten av februar
for aldersbestemte klasser.

Vårmøte 2021
Vårmøte gjennomføres tirsdag 25 mai og mulig fysisk i lokalene til Oppland Skikrets.

Neste AK møte
Nytt møte blir på Teams 15 april, innkalling er sendt til AK.
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