
 
 

Møteleder:  
AK-leder Ole Kristian Kirkerud 
 

Deltagere:  
Mathias Bakke Haugen Lillehammer Skiklub 
Østen Tande   Lillehammer Skiklub 
Sondre Landmark  Gjøvik Skiklubb 

Pål Brandvold   Peer Gynt Alpinklubb 
Amund Gråberg  ØTI Hafjell Alpint 
Sven Ullrich   Hafjell Alpinsenter 

Anne Cathrine Heggheim IL Kolbukameratene 

Maria Heggheim Berge IL Kolbukameratene 
 

Ellie Lein   OSK administrasjon/referent 

 

Alpinkomiteen 2019-21, valg og fordeling av ansvar 

Leder  Ole Kristian Kirkerud  Lillehammer Skiklub 
Medlem Gjørid Berge   ØTI Hafjell Alpint  (bredde/rekruttering/YAV) 

Medlem Mathias Bakke Haugen Lillehammer Skiklub  (samlinger/renn/terminliste) 
Medlem Jon Monshaugen  Peer Gynt Alpinklubb (kompetanse/TD)  
Medlem Sondre Landmark  Gjøvik Skiklubb  (bredde/rekruttering/YAV) 
Medlem Anne Cathrine Heggheim IL Kolbukameratene  (telemark) 

 

Nasjonale mesterskap 2020 

• NM junior U18/U21:  
Leder fra NTG Lillehammer 
 

• Hovedlandsrennet Geilo/Ål: 
Lagleder, forespørre Frode Flåm, Totto er med som trener (Totto dekkes 50% av krets, 
50% LSK) 
 

• Telenorlekene/Landsfinalen, Norefjell: 
Lagleder Jørtik Linberg (?) pluss evt. en trener 

 

 

Høstmøte 2019 Alpint  

Oppland skikrets 

REFERAT 

Idrettens Hus, Lillehammer,  

5. november 2019 

 



SAMLINGER 
 

Breddesamling Skei, 13-15. desember 

• Mathias hovedansvarlig, med hjelp av Sondre og Gjørid 

• Ingen aldersgrense verken opp eller ned. 

• Booket overnatting, frist 10. november, skikretsen subsidierer for utøvere 

• Dagskort kr. 250 pr. dag for de som ikke har Trollpass. 

• Bestilt 3 treningslinjer, fordeles når man ser påmeldingen.  

• Trenerkabalen legges når man ser påmeldingen.  

• Sosialt på kvelden.  

• Skikretsen dekker overnatting og kort for trenere og sosialsjef. 

• Invitere telemarkkjørere til samlingen. 

• Også åpen for utøvere fra Hedmark Skikrets, men de subsidieres ikke av OSK 
 

 
Fartssamling Kvitfjell, 3-5. januar 2020 

• Leie inn Sturla Gudbrandsen? 

• Også åpen for utøvere fra Hedmark Skikrets 

• Mye netting, må nettes i romjula, bl.a. familier fra Hedmark med hytte i Kvitfjell 
 

• Innspill fra Østen: 
Lage et eget opplegg parallelt for U12 og yngre, som ikke tør å kjøre fra oppunder 
mammuten? De færreste i den aldersgruppa har erfaring med mye fart. Bruke et mindre 
bratt område, som fortsatt fungerer til fart for de yngste. 
 

 
Camp Aurdal, 29. februar – 1. mars 2020 

• Det legges opp til samling/trening SSL lørdag, kvalikrenn SSL søndag 

•  LSK/Totto tar ansvar for arrangementet den helgen. 
 

 

 

 

KVELDSTRENINGER 
Foreslås samme opplegg som i fjor, i samarbeid med Hedmark Skikrets. 
4 klubbkvelder, oppfordrer klubbene i kretsen til ikke å ha egne treninger denne kvelden. 

Fint å trene i nye anlegg, klubbene ansvar for hver sin kveld, Lillehammer, Lierberget, Gjøvik og 

Vang. Klubbene sender ut opplegg/informasjon i forkant, rabatterte heiskort den kvelden. 
 

 

 

YOUNG ATTACKING VIKINGS 

• Skeikampen, palmelørdag 4. april 2020 

• Avtale med Thon om leiligheter for de som ønsker å bo 

• Fordelt ansvar mellom alle klubbene, hovedansvaret: Amund sjekker med Gjørid. 

• Bruke YAV-utstyr, samle inn premier, pølsegrilling –  
 
Utdeling av Asgeir Stipendet, ble ikke delt ut i 2019 men skal deles ut igjen i år. 
 

 

 

 



 

 

TERMINLISTE/RENN 
Litt mindre aktivitet enn tidligere, men man velger nå å konsentrere seg om færre renn, men med 
fokus på god kvalitet. Se vedlegg med oversikt over alle renn, både KM og kvalikrenn. 
 
Minifart, begrensning på 130 deltakere, 

Kvalikrenn – HSK blir med på alle renn, men har eget KM SSL 
 
Telemark 

Vil også legges inn i felles terminliste  
Felles renn Aurdal? YAV på Skei?  
Kveldstrening i Hafjell 16. feb, invitere inn telemark, lage en reipelykkja 

 

 

 

 

DIVERSE 

 
 
TD-kurs 23-24. november 
også aktuelt for de som vil lære mer om arrangement, reglement, sikkerhet,  

f.eks. trenere, rennledere. 
Påmeldingsfrist 15. november. 
 

 
NM Hafjell mars 
LSK oppfordrer de andre klubbene også å stille som frivillige, det trenges mye folk! 
 

 
WC Kvitfjell 
Utøvere fra klubbene i kretsen i flaggborg 

Mulig vi får til « Audi Ski World Cup Minifart»  Fart for utøvere under U12 i forkant av Super G ,  
Hafjell/Kvitfjell prøvde å få WC-finale i 2023 (mini-VM), nådde nesten opp, søker på finale 2025  
 
 

 
 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 08.11.19 
 


