
 

 

Møteleder:  
AK-leder Ole Kristian Kirkerud 

 

Deltagere:  
 

Navn Klubb 

Frode Flåm Gjøvik Skiklubb 

Roger Sølvsberg Gjøvik Skiklubb 

Tord Linnerud Gjøvik Skiklubb 

Bjørn Tore Staurset Lillehammer Skiklub 

Espen Moltubakk Lillehammer Skiklub 

Jeanette Håvimb Lillehammer Skiklub 

Tor Hauan Lillehammer Skiklub 

Ørjan Høyer-Farstad Lillehammer Skiklub 

Østen Tande Lillehammer Skiklub 

Jon Monshaugen Peer Gynt Alpinklubb 

Tore Weldingh Tessand Idrettslag 

Eirik Rykhus ØTI Alpint 
  
Alpinkomiteen   

Ole Kristian Kirkerud Lillehammer Skiklub 

Jo Mork Lillehammer Skiklub 

Sondre Landmark Gjøvik Skiklubb 

Amund Gråberg ØTI Alpint 

Anne Cathrine Heggheim Kolbu KK   

 

 

Alpinkomiteen 2020-21  

Leder  Ole Kristian Kirkerud  Lillehammer Skiklub 

Medlem Amund Gråberg  ØTI Hafjell Alpint  
Medlem Jo Mork   Lillehammer Skiklub  
Medlem Rolf Krogstad   Peer Gynt Alpinklubb 

Medlem  Sondre Landmark  Gjøvik Skiklubb  

Medlem Anne Cathrine Heggheim Kolbu KK  (telemark) 

Ole Kristian tar ikke gjenvalg, ny leder skal etter planen velges på Skikretstinget 26. mai, 
valgkomiteen jobber me å finne en kandidat til vervet. 

Vårmøte 2021 Alpint  

Oppland skikrets 

REFERAT 

Via Teams  

Tirsdag 25.  mai 2021 

 



 

SESONGEN 2020-21, oppsummering 
 
Peer Gynt Alpinklubb:  
Av ulike grunner ble det en noe sen oppstart, men det meldes om svært god aktivitet. Det har vært 

en bra gjeng i U10-U16, og i U8 er har det vært en gruppe på opp mot 30 stykker! 
Noen utfordringer med drift av bakke, da Valsfjell var stengt i vinter. Nødvendig å se på 
alternative muligheter for vinteren som kommer. 
 

Starter sesongen 2021-22 på Juvass i juni, smed kikjøring og klatrepark. Planlegger flere 

samlinger i løpet av sommeren, viktig å få med alle sammen på en best mulig måte. 

 
 

Gjøvik Skiklubb:  

Til tross for mange koronahensyn, har det blitt utrolig mye skikjøring i Hovdebakken, med 2-3 
ganger i uka for de som har ønsket det. Hovedtyngden ligger i U10 og U12, pluss noen småsøsken 
i U8. Har også en god førsteårs U14-gruppe, en løper i U16 og et par FIS-løpere.  
 

Det har vært god aktivitet, en god forelregruppe og god tilgang på trenere, bl.a. Maren Skjøld. 

Begynte med trening på Kvitfjell i høstferien, noen har trent med LSK, noen med ARA. God 
deltakelse på høstrennene til LSK, stor takk for fine renn! 
 

Hovdebakken har flott beliggenhet, midt i byen, som er et godt utgangspunkt for aktivitet. Den 

har nå også blitt oppgradert med lys og nytt klubbhus. Neste prosjekt er ny heis,  

 
Lillehammer Skiklub: 

Klubben har en god base fra U12 og oppover; U10, mellom 12-15 stykker, U12: 30 stykker, 

U14 12-14, U16 totalt ca. 10 stykker (pluss 3 juniorløpere) 
 

Det er har vært en krevende sesong, mye tilpassing og usikkerhet.  

Vellykket med kveldsrennene i høst,  med deltakere også fra Gjøvik og Hurdal. 

Kom litt senere i gang i Hafjell, men det ble til slutt 115 skidager totalt, som er omtrent som 

normalt. 
 

Færre renn gir bedre muligheter for å trene på ferdigheter, utøverne har vært positive til 

dette, veldig få har savnet rennjaget. Noe å ta med seg videre? 
 

Takk til arrangører, Gjøvik og ØTI, vellykket med renn i Kjusbakken, mulig å arrangere enda 

flere renn i Kjus i framtida? 

 

 
ØTI Hafjell Alpint 

Startet med barmark fra høstferien. Fra medio desember, skikjøring i Kvitfjell. 
Ca, 25 utøvere i U10, ca. 20 U12. De fleste kjører både SSL og freeski, fungerer greit,  men lite 
spesialisering. Men spør du barna, vil de helst være med på begge deler. 
 

Det har vært lite arrangementer, men bra med skikjøring. Ønskelig med flere breddesamlinger på 
tvers av klubber, viktig for å skape gode miljø. 

 
Lemonsjøen:  

Det er et bra miljø på gang rundt Lemonsjøen, i regi av Tore Weldingh og Tessand IL. 
Det kan være positivt og en bra kickstart å få til et renn der oppe neste sesong. Tore kan være 

kontaktperson inntil videre. 
 

 
 



Alpinkomiteen (AK) 

Pga. koronapandemien har det vært en krevende sesong, med mye planlegging, flyttinger og 
avlysinger. AK har hatt jevnlige møter gjennom hele sesongen, med fortløpende vurderinger mht. 
hva som kunne gjennomføres og ei – og forsøk på å finne alternative løsninger. 
 

Heldigvis fikk vi en åpning i overgangen februar/mars, der vi fikk arrangert noen renn, inkl. KM. 
Alle samlinger har dessverre blitt avlyst. Det er derfor et sterkt ønske om å satse litt offensivt på 
dette sesongen 2021-22. 

 
 

 

ØKONOMI 

Det er ikke brukt noen penger til nå i 2021 pga. korona og avlysninger. 

AK har et budsjett på kr.  85.000 for 2021, og en EK på drøyt 100.000. 

I tillegg har Telemark nesten 300.000 i EK. 

 
 

 

SESONGEN 2021-22 
 

Ole Kristian la fram foreløpig forslag til aktivitetsplan for 2021-22, der AK i første omgang har 
hatt fokus på breddesamlinger. Følgende er lagt inn p.t.: 
 

• 16. juni, pumptrack Hafjell, på Rollerblades (kveld) 

• 4-5. september, barmark Hafjell 

• 23-24. oktober, breddesamling Juvass 

• 20-21.november, breddesamling Skei 

• 18-19.desember, Fartssamling U14 og yngre, Kjus, sammen med ARA 

• 1-4. januar, fartssamling Kvitfjell, U12 og eldre 

• 30. april-1. mai, vårsamling Gålå 

• 23-25. juni, sommersamling på Fonna 

 

Innspill: 
 

o LSK planlegger 61 grader nord 21-22. august, kan evt. også legges inn. 

o Viktig med god oppslutning om samlingene fra alle klubbene, bra å møtes på tvers 

o Evt. også legge en samling til Lemonsjøen, f.eks. med en dag med samling og en dag 

med skirenn? 

 
AK er helt avhengig av at klubbene kan bidra med både planlegging og gjennomføring av de ulike 

samlingene. AK utnevner ansvarlige i AK, og disse har da ansvaret for å trekke med seg sine 
klubbmiljø inn i prosessen. Kretskontoret bistår med logistikk, som markedsføring, påmelding 
m.m. 
 

YAV og Asgeir Cup-stipendet;  
…. må holdes tak i, skikretsen ‘eier’ dette konseptet. Det er også viktig at AK følger opp utdeling av 
det såkalte Asgeir-stipendet, som deles ut til en jente og en gutt i U16 etter gitte kriterier. 

Stipendet er ikke blitt delt ut verken i 2019, 2020 eller 2021, da det ikke har blitt arrangert YAV-
renn. Målet er å arrangere YAV palmelørdag 2022, inkl. utdeling av stipend. 

 
WC Kvitfjell Jansrud Junior Race 

Første gang arranger i 2020, med stor suksess. Ble dessverre avlyst i 2021 pga. korona, men dette 
er tenkt som et årlig arrangement ifbm. WC i Kvitfjell. 



KOMPETANSE 

 
 

Trenerkurs 
Ikke arrangert trenerkurs denne vinteren, av naturlige årsaker. Følges opp av AK til høsten. 

 
TD-kurs 
Gjennomført TD1-kurs, to deltakere fra Oppland. 

 
Arrangørkompetanse 

Det kom opp spørsmål om det kan være aktuelt å sette opp et arrangørseminar i kretsen, inkl. 

tidtaking. Særlig for de mindre klubbene kan det være en høy terskel for å arrangere skirenn pga. 

manglende arrangørkompetanse. Godt innspill, AK følger opp! 
 
 

 

 

VÅRMØTE NSF ALPINT 

… arrangeres digitalt fredag 11. juni.  

Ole Kristian deltar for OSK, men det er også mulig for andre som ønsker det å delta. 

 
 

 

ALPINE VALLEY, store arrangement neste sesong Kvitfjell/Hafjell 
 

• EC damer 

• EC herrer 

• VM Para Hafjell 

• WC Kvitfjell 
 

Om Para-VM  
Arrangeres etter planen februar 2022. Her er det mulig for klubbene å tjene penger på å stille 
med frivillige under arrangementet. Aktivitets- og arrangementsbygget skal stå klart ved siden av 
Lodgen i desember 2021. Dette vil også fungere som klubbhus for LSK, ØTI og NTG. 

 
 

 

STATUS TELEMARK  
World Telemark Day i Hafjell ble arrangert i mars, med ca. 100 telemarkkjørere totalt. 
Pga.  korona ble arrangementet litt ‘spredt’, men gode tilbakemeldinger lokalt og ønske om mer 

aktivitet. 
 
AK har som mål at samlingene også skal være åpne for telemarkkjørere, inkl. et opplegg for disse.  

 
 
 
Lillehammer, 25. mai 2021 

Referent Ellie 


