
 
 

Møteleder:  
AK-leder Ole Kristian Kirkerud 

 

Deltagere:  
Mathias Bakke Haugen Lillehammer Skiklub 
Bjørn-Tore Staurset  Lillehammer Skiklub 

Jørn I. Kojen   Lillehammer Skiklub 
Pål Vist    Gjøvik Skiklubb 
Sondre Landmark  Gjøvik Skiklubb 
 

Silje Knox   OSK administrasjon 

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 Ånen Giverhaug  Peer Gynt Alpinklubb (kompetanse  trenere og TD)  
Medlem Sondre Landmark  Gjøvik Skiklubb  (bredde/rekruttering – YAV) 
Medlem Anne Cathrine Heggheim IL Kolbukameratene  (telemark) 

Nytt Ak enstemmig valgt. 

Det er viktig at medlemmene i AK følger opp de ansvarsområdene som de nå er tildelt. Dette skal 
det rapporteres på i AK møtene gjennom sesongen.  

 

Sesongen 2018-2019, oppsummering 

I tillegg til to WC løpere (Kjetil Jansrud (Peer Gynt) og Maren Skjøld (Gjøvik SK) har vi også 
andre utøvere som har prestert bra, bl.a. med Hannah Sæthereng (Harestua IL), 

juniorverdensmester, og Christopher Faarup, Andreas Amdahl, Herman F. Linberg og Amalie 
Bjørnsgaard fra Lillehammer Skiklub.  
 

Det har imidlertid vært arrangert få landsrenn i kretsen denne vinteren, bredde og rekruttering 

må være hovedfokus i årene som kommer. 
 

Kommentar til Romsjulrennet (ØTI): Arrangert på flata, på nedsiden av paddocken. Tanken er 

god, men det fungerer dårlig. 
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Gjøvik Skiklubb:  
Mye aktivitet på treninger, helt fra 4-åringer opp til Maren Skjøld. 
Ca. 35 barn som bare vil lære å stå på ski, men ikke ønsker å delta på renn. 
Klubben har en utøver U16, ingen U14, mens det i klassene U9-U12 er en god kjerne på 10 stykker 

som deltar på renn. 
 

Klubben er fortsatt gode på rekruttering, men det har blitt veldig bredt. De ivrigste faller av (f.eks. 
U12) fordi det ikke blir et godt nok tilbud, klubben ønsker derfor å spisse litt mer til vinteren. 
 

Har bevisst hatt lite fokus på utstyr blant de yngste. Men denne vinteren gikk de ut til de ivrigste 
yngre utøverne som kjører renn med et godt tilbud på  slalåm- og storslalåmski, som har vært et 
stort løft for disse barna. 
 

Vellykket dagssamling for U12 og yngre i Hovdebakken i vinter, god deltakelse. 
Gjentar dette kommende vinter, vurderer å legge inn et alternativt renn ifm. samlingen. 
 

Klubben har fått tildelt prosjektmidler fra hhv. DNB/Sparebank1- og Gjensidigestiftelsen til 

heishus og belysning. Da vil man få et eget ‘klubbhus’ i bakken. 
 
 

Renn 2019-20: 
Kjører Kikkanrennet, evt. på helg slik at det blir to renn? Eller som kveldsrenn fredag? 
Mulig med et renn til, f.eks. et eget renn for U12 og yngre, ifbm. dagsamling? 
Kveldsrenn, nå som man får belysning? 

 
 

Lillehammer Skiklub: 

Klubben har en god base fra U12 og oppover, som ønsker å kjøre renn (18 navn på lista, realistisk 
med 14) For U10 var det aktivitet både i Kanthaugen (15-26 stk) og Hafjell (5-10 stk, trener 
sammen med U12) 
 

Det jobbes også bra med rekruttering, med god aktivitet i Kanthaugen. Har en utfordring å få dem 
fra Kanthaugen over til Hafjell, det er derfor viktig å gjøre dem trygge i Kanthaugen først, for så 
flytte aktiviteten som de kjenner, til Hafjell. 

 
Renn 2019-20: 
Klubben skal arrangere stor-NM 2020 i mars, for alle grener, inkl. alpint. 
Sette opp Young Attacking Vikings som renn i Kanthaugen. 
Minifart  

 
Peer Gynt Alpinklubb:  
Ingen til stede 

 
ØTI:  
Ingen til stede 
 

Aurdal IF Alpin: 
Ingen til stede  
 
Harestua IL:  

Ingen til stede 

 

 



Økonomi 
Kort gjennomgang av årsregnskapet for 2018, Alpint gikk med overskudd på kr. 30.411, det var 
opprinnelig et 0-budsjett. EK pr. 31.12.18 på kr. 77.491. 
 

Gjennomgang av regnskap pr. 30.04.19, litt over budsjett på LF, men har spart dette inn på HL. 
Mangler løpermiddag på HL, som vil bli dekket av kretsen. Fartssamlingen i januar gikk med 
overskudd, budsjettert med underskudd. Ellers ingen avvik jf.  med budsjett. 
 

Det er viktig at AK jobber for å bruke opp pengene sine, på aktivitet, f.eks. subsidiere overnatting 
til utøvere ifm. samling på Skei, for å klare å få med enda flere. 
 

 

Terminliste sesongen 2019-20 
Er i gang med en god dialog om samarbeid med HSK mht. videreføring av samarbeid om renn, 
samlinger, kvalikrenn og KM. Foreløpig utkast ble presentert på møtet. 

 
Renn 
Innspill på møtet: Kikkanrennet flyttes fra første helg i vinterferien til fredag 14. februar, som 

kveldsrenn fredag, kombineres da med renn lørdag og søndag i Brumunddal, helst med litt senere 
rennstart på lørdag. 
 
Viktig: Alle klubber som ønsker å arrangere renn, må komme med ønsker om dette 

innen utgangen av mai (ØTI? Peer Gynt?) – dato og anlegg til AK leder.  

 
Målet er å ha et utkast til terminliste klart i løpet av juni. 

 
 
 
Samlinger sesongen 2019-20 

Innlandet Skikrets (Hedmark og Oppland) planlegger følgende samlinger: 
 

• 13-15. desember 2019: Breddesamling Skei 
For Hedmark og Oppland Skikrets, gå ut tidlig med informasjon og påmelding. 

Kombinere med Trener 1-kurs og TD-kurs. 
 

• 3-5. januar 2020: Fartssamling i Kvitfjell  
Max 40 utøvere? Evt. begrense det til utøvere fra Hedmark og Oppland?  

Det kom også forslag om å starte en time før om morgenen (inkl. heisen). 

Bo til en god pris på f.eks. Kvitfjell hotell e.l. 
 

Forslag til rigging: Utøvere kjører momenttrening første renn første dag, mens foreldre 
rigger nett. 

 

• 28. feb – 1. mars 2020: SSL Camp Innlandet i Aurdal 
Fin bakke, enkelt anlegg og et miljøskapende sted – og i tillegg kan en samling her være 
med på å bygge opp igjen miljøet i Aurdal. Få med de lokale kreftene, bl.a. Olve Lie, 

Camilla Rolfsen. Foreslås at kretsen arrangerer SSL-renn på søndag, Pål kjører timing, 
Amund Flisen på start 

 
En utfordring at mange kjører fra og til, dermed mister man mye av det sosiale med en samling. 

AK anser det som viktig for miljøet at kretsen organiserer felles overnatting på samlinger, gjerne 

gjennom at skikretsen subsidierer overnatting for utøverne. 
 

 



 

Vårsamling i juni 2019? 
Det har vært diskutert, men AK ønsker å satse mer og bredere på vintersamlinger. 

 
Hedmark SK/Vang  

….legger opp til samlinger i Kvitfjell hele høsten.  
Klubber/utøvere fra OSK kan gjerne delta, kontaktperson Marius, sportslig leder i Vang. 
 

 
Kveldstreninger 
Fortsetter med samme opplegg som i fjor, foreløpige datoer: 

• 16. januar Kanthaugen, Lillehammer 

• 11. februar Brumunddal 

• 10. mars Lierberget/Nes/Budor 

• 14. april Hovdebakken, Gjøvik 

•  
 

 
Young Attacking Vikings 
OSK/AK tok på seg oppgaven med å overta Asgeir Cup og etablere det om til Young Attacking 
Vikings. 

Sesongen 2018-19 ble det gjennomført klubbkvelder på Gjøvik og Lillehammer. Finalerennet ble 
avlyst. 
 

AK ønsker å reetablere palmelørdag som fast arrangementshelg for YAV Finale, 
med samme sportslige og sosiale opplegg som Asgeir Cup hadde – som en 
rekrutteringsarena og en familiedag, og med utdeling av Asgeir Cup stipendet. På 

Skei. 
 
Det bestemmes også at det er opp til klubbene om de ønsker å arrangere klubbkvelder i tillegg.  
 

Asgeir Cup-stipendet 
Ca. 180.000 står på konto i DNB, ikke delt ut 2019 da det ikke ble arrangert YAV finale. 
 

 
 
Kurs 
 

• Trener 1 på Juvass 24-28. juni, ifbm. NSF breddesamling (både snø og barmark) 
 

• Trener 1, ønske om… 
o Snømoduler på Skei ifbm. samlingen i desember 
o Barmark på Lillehammer ifbm. Ironman i høst 

o Barmark på Gjøvik sept/okt, etter ønske fra Gjøvik Skiklubb 
 

Silje bistår med å følge opp dette. 
Viktig å fange opp de som allerede har gjennomført snømodulene (i 2013-14?) 
 

• TD-kurs 
Ole Kr. kontakter region-TD Bjørn Terje Lindstad,  
kretsen har et behov både for nye TD’er og ny region-TD. 

 

 
 



 

EVENTUELT 
 
 

Mer alpinkompetanse i Kvitfjell 
Samlinger i Kvitfjell med gratis overnatting fra uke 40 nederst i NA bygget er mulig, mot at man 
hjelper til under World Cup. Hedmark er interessert. 
 

 
Premiering 
Ønske om å sette minimum standard for premiering på kvalitet, fint å heve standarden noe her. 

 
Flaggborg under WC Kvitfjell 

Jobbe med å få med enda flere, ta opp på høstmøte 

 
Phenix 

Alle klubber er oppfordret til å kåre/nominere en Supergrei-kandidat, det kom ingen fra Oppland 
Skikrets. Gjøre en bedre jobb med informasjon neste vinter. Kan evt. bli kombinert med kåring 
under WC Kvitfjell. 

 
 
 


