
 
 

Møteleder:  
AK-leder Ole Kristian Kirkerud 

 

Deltagere:  
Jo Mork   Lillehammer Skiklub 
Bjørn-Tore Staurset  Lillehammer Skiklub 

Pål Brandvold   Peer Gynt Alpinklubb 
Anne Cathrine Heggheim IL Kolbukameratene 
Sondre Landmark  Gjøvik Skiklub 
Pål Vist    Gjøvik Skiklubb 

Roger Sølvsberg  Gjøvik Skiklubb 
Lars Elton Myhre  Gjøvik Skiklubb 
Frode Flåm    Gjøvik Skiklubb 

Tord Linnerud   Gjøvik Skiklubb 
Hans Marius Tessem  Gjøvik Skiklubb 
 
Ellie Lein   OSK administrasjon/referent 

 

Alpinkomiteen 2019-21,  

Leder  Ole Kristian Kirkerud  Lillehammer Skiklub 
Medlem Amund Gråberg  ØTI Hafjell Alpint  

Medlem Jo Mork   Lillehammer Skiklub (erstatter Mathias B. Haugen) 

Medlem Rolf Krogstad   Peer Gynt Alpinklubb (erstatter Jon Monshaugen)  
Medlem  Sondre Landmark  Gjøvik Skiklubb  
Medlem Anne Cathrine Heggheim IL Kolbukameratene  (telemark) 

Evt. erstatter for Sondre for Gjøvik Skiklubb meldes inn i løpet av et par uker. 

 

Sesongen 2019-2020, oppsummering 

Sesongen fikk en brå avslutning pga. corona. 
Vi fikk dessverre ikke arrangert YAV på Skei, men årets nyskapning World Cup Kvitfjell Jansrud 

Race, arrangert av Gjøvik Skiklubb, ble svært godt gjennomført og mottatt. 
 
 

Vårmøte 2019 Alpint  

Oppland skikrets 

REFERAT 

Via Teams  

8. juni 2020 

 



Gjøvik Skiklubb:  

Bra rekruttering, en god kjerne av barn som ønsker å kjøre renn. 
Er i gang med barmarkstreninger, U12/U14, cirka 20 utøvere i snitt på treningene. 
 

 

Lillehammer Skiklub: 
Klubben har en god base fra U12 og oppover; U12: 10-12 stykker, U14/U16 totalt 18-20 stykker. 
Er godt i gang med barmarkstreninger for U12/U14/U16, har også gjennomført et par samlinger 

 
Peer Gynt Alpinklubb:  
God aktivitet i vinter, mange yngre utøvere.Gode tilbakemeldinger på kretssamlinger.  
Venter med å sette i gang barmarkstreninger til august, da det pt er mer populært med fotball og 
terrengsykling.  

 
ØTI:  
Ingen til stede 

 
Telemark: 
Tanken var å skape noe aktivitet rundt telemark ifbm. med NM-uka i mars, men pga. corona ble 

ikke dette noe av. Anne-Cathrine har noen tanker for aktiviteter i løpet av høsten 2020. 
 
 

Asgeir-stipendet 

… deles normalt ut hvert år ifbm. rekrutteringsrenn (YAV, tidligere Asgeir Cup) Det deles ut kr. 

5.000 til en jente og en gutt i U16 etter gitte kriterier. Stipendet er ikke blitt delt ut verken i 2019 

eller 2020, 2019 fordi det ikke ble arrangert YAV-renn, og i 2020 pga. corona. AK ønsker å sjekke 

med Asgeir-stiftelsen om det evt. kan være mulig å dele ut årets stipend ifbm. med en av høstens 

samlinger. 

 

Økonomi 
Regnskapet pr. 30.04.20 ble gjennomgått. Pga. avlysninger ifbm. corona har AK snaue 50.000 til 

overs jf. med budsjett, til bruk høsten 2020. I tillegg har Telemark 30.000 i ubrukte midler for 

2020. AK har en solid EK på drøyt 100.000, TK på snaue 300.000 - og det er et klart ønske fra 

skikretsstyret at grenene bruker pengene på aktivitet. 

 

Skikretsen taper cirka 500.000 på tapte inntekter på deltakeravgifter pga. avlyste renn ifbm. 
corona. Skikretsstyret har vedtatt at dette tapet tas av EK til styre/admin og dermed ikke påvirker 
grenenes budsjett. Men det forutsetter at grenene gjør en jobb  for å skape aktivitet og bruke opp 

pengene. 

 

 

 

SESONGEN 2020-21 
 

Samarbeid med Hedmark Skikrets 
Tyngdepunktet i HSK Alpint er nå mer mot Trysil, hvilket gjør et samarbeid litt mer krevende. Vi 

vil derfor primært konsentrere oss om det som skjer i Oppland SK, men fortsette å invitere 

utøvere fra HSK til våre renn, evt. også se på mulig samarbeid om f.eks. kvalikrenn. 

 



Samlinger 

Det er ønske om å arrangere en barmarkssamling til høsten, i tillegg til snøsamling på Skei i 
desember, åpne for alle aldre og med høy sosial faktor. Slike samlinger er viktige 
rekrutteringstiltak, da det er med på å bygge et fellesskap på tvers klubber, både mellom barn og 

foreldre, som igjen kan senke terskelen for å delta på skirenn. 
 
Vedr. Skeisamling: Det kan være lurt å lande en dato og reservere overnatting så snart som mulig. 
 

Det kom forslag om å legge en samling til høstferien i år, da det trolig ikke blir turer til Hintertux i 
vinter. Et motargument mot dette var at høstferien av noen klubber brukes til å bygge 
klubbmiljøet. 

 
Sommersamlingen på Fonna og vårsamlingen å Gålå ble også løftet fram som gode samlinger som 

bør vurderes gjenopptatt.  

 
Den årlige fartssamlingen ble diskutert. Et alternativ er å flytte den fra Kvitfjell til Hafjell, for på 
den måten å senke terskelen og øke nytteverdien for de som er mest engstelige. Der vil det også 
være mulig å legge inn en fartssamling i Kjusbakken for de yngste utøverne.  

 
AK tar med seg innspillene videre i jobben med samlingsplan for 2020-21. Endelig plan skal 
legges fram og godkjennes av høstmøtet. 

 
 
 
Skirenn/terminliste 
 

Gjøvik Skiklubb:  

• Kikkanrennet, gjerne som to renn, SL.  

• Evt. også en gjentagelse av World Cup Kvitfjell Race? 
 

Lillehammer Skiklub:  

• MiniFart 

• Kan gjerne ta på seg en helg a la Aurdal denne vinteren, i Aurdal eller Dombås, februar? 
 
Det er stort trykk både på Hafjell og arr.staben i LSK denne vinteren pga. flere store renn. 

 

ØTI: 

• Julerennet  
 

Peer Gynt: 

• Kan være klare for å ta på seg et kretsrenn igjen, skal ha styremøte i august 
 
Det har kommet innspill om å arrangere kvalikrenn på ukekvelder. Det er i utgangspunktet ikke 

noe problem, utfordringen er å få noen til å arrangere. Det kan være aktuelt å arrangere kretsrenn 
i anlegg i nabokretser, som Hurdal, Brumunddal, Vang. 
 
 

Young Attacking Vikings 
-… arrangeres på Skeikampen pamlelørdag, tradisjonen tro og som vedtatt av AK i fjor. Inkl. 
utdeling av Asgeir Stipendet 2021. 

 
 
 



AK ønsker innspill med datoer når de ulike klubber ønsker å arrangere skirenn og 

hva klubbene ønsker å gjennomføre. Dette sendes inn til AK leder innen 20. juni. 
 

AK vil deretter sammenstille et forslag på renn som vedtas på høstmøte, men sendes ut til 
kubbene som utkast før sommeren.  
 

Videre setter AK opp samlingsplan fra nå og fram til nyttår.  
 
 

KURS 
 

Trenerkurs 

Fortsatt usikkerhet om når og hvor det arrangeres trenerkurs i forbundsregi. Disse har ofte vært 
arrangert ifbm. forbundets breddesamling, som nå er avlyst. 
 

Skikretsens skiutvikler Silje jobber med å få 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 to årene har TD-kurset blitt avlyst pga. dårlig påmelding.  
AK ønsker at alle klubber melder på min. 1 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. 

 

 

 

REFERAT FRA VÅRMØTE NSF ALPIN (via Teams 6. juni 2020) 

 

• Skitinget utsatt til juni 2021, alpinkomiteen sitter dermed ett år til. Ny ungrep valgt på 
vårmøtet. 

• Det forventes at permitteringene tilbakekalles 1. august, store deler av NSF Alpint har 
vært permittert. 

• Status økonomi – NSF Alpin gikk med underskudd i 2019, i tillegg til store budsjettkutt i 
2020 pga. corona. 

• World Cup terminliste 2020-21: FIS planlegger foreløpig etter plan A (alt som før), men 
har også en plan B, med et blokksystem for renn. Fortsatt mye uvisst om hva som vil være 

mulig, avgjøres trolig i slutten av september. 

• HL fart: Forslag om å ta ut fartsrennene og legge dem til Fartsuka for å gjøre det mulig for 
flere arrangører å søke om HL, ble nedstemt. 

• Sak om mulige regionlag ble diskutert nå når landslagene er redusert kraftig. Det er 
opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette og legge fram forslag på NSF 
høstmøte.  

 

 

PARA-VM  
… arrangeres etter planen februar 2021. I den anledningen planlegges et nytt bygg i bunnen av 

bakken i Hafjell som ikke blir realisert til VM som opprinnelig mål, men forhåpentligvis innen 
2021. Viktig med varige verdier etter krevende arrangement av denne typen. 

 

 
Lillehammer, 8. juni 2020 

Referent Ellie 


