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Møteleder:
AK-leder Ole Kristian Kirkerud
Deltagere:
Jo Mork
Sondre Landmark

Lillehammer Skiklub
Gjøvik Skiklub

Ellie Lein

OSK administrasjon

Alpinkomiteen 2020-21,
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Ole Kristian Kirkerud
Amund Gråberg
Jo Mork
Rolf Krogstad
Sondre Landmark
Anne Cathrine Heggheim

Lillehammer Skiklub
ØTI Hafjell Alpint
Lillehammer Skiklub
Peer Gynt Alpinklubb
Gjøvik Skiklubb
IL Kolbukameratene (telemark)

Involvere Telemark i Alpinsamlinger
Det ble diskutert hvordan få Telemark med på samlinger Alpint legger opp til. Dette har vært
prøvd over tid uten at vi lykkes med det. det ble derfor enighet i møte om at vi på våre samlinger
også inkluderer Telemark, der vi budsjettmessig budsjetterer med deltagelse og dermed kan nytte
gjøre oss av de midlene Telemark sitter på.

Vedtak: Vi inviterer med Telemark på våre samlinger og uansett oppmøte kan vi beregne støtte
inn på være samlinger fra Telemarksmidlene i Oppland Skikrets.

Involvering fra klubber i arbeidet i Skikretsen
Vi når ikke helt ut og får ikke det engasjementet i skikretsarbeidet vårt som vi ønsker fra alle
klubber i Oppland. Det kom opp forslag om at de største klubbene kunne få med flere
klubbrepresentanter inn i AK, dette ble positivt mottatt.
Videre er det aktivitet på Tessand og Lemonsjøen av yngre løpere. Jo får i oppgave å få de
engasjert inn i Oppland Skikrets og vårt breddeprogram.
Ole Kr følger opp Peer Gynt og motiverer de til å arrangere skirenn til vinteren.
Vedtak: Gjøvik kan stille med to representanter i AK, samt LSK utover leder. Dette for å se om
det kan skape større klubbengasjement inn i skikretsens arbeid. Jo følger opp Tessand. Ole Kr
følger opp Peer Gynt.

Kompetanse TD og trenerutdanning

Trenerkurs
Skikretsens skiutvikler Silje har fått på plass et Trener 1 barmark på Lillehammer ifbm. høstens
Ironman-samling på Lillehammer. Det kan også være aktuelt med et Trener 1 snø ifbm.
samlingen på Skei, dersom det er interesse for det.

TD-kurs
De siste tre årene har TD-kurset blitt avlyst pga. dårlig påmelding.
AK ønsker at alle klubber melder på min. 2 person på høstens TD-kurs. Man må ikke
nødvendigvis måtte bli TD (selv om kretsen også trenger flere av disse), men TD-kurset gir god og
nyttig kunnskap om lover og regler for dere som skal arrangere skirenn.

Videre ble det enighet om at Jo Mork tar ansvar for kompetanse TD og trenerutvikling i AK.

Terminliste 2020/21
Vi i Oppland har utarbeidet et utkast vi ønsker å samkjøre med Hedmark Skikrets. Innspill
fra Hedmark er forventet inn innen 14 dager. Tema på neste AK møte blir terminliste og
sluttføring av denne.

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