
 

REFERAT  

MØTE I ALPINKOMITEEN 

 

Torsdag 30. september 2021 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

 

Til stede: Jørtik Linberg, Jo Mork, Jon Monshaugen, Sondre Landmark, 

                       Anne Cathrine Heggheim Berge og Ellie Lein 

 

Forfall: Amund Gråberg 

 

 

 

TERMINLISTE 2021-22 

AK gikk gjennom terminlista og foreslåtte renn og datoer 

Jørtik forankrer dette med Hedmark, deretter med klubbene.  

Klubbene må formelt legge inn rennsøknader i SportsAdmin, som godkjennes av Ellie – da blir de 

synlige i terminlista. 

 

Terminlista skal formelt godkjennes på høstmøtet lørdag 6. november. 

 

Vedlegg: Foreløpig forslag terminliste 

 

 

 

SAMLINGER 

 

Juvass oktober 

AK vedtok å kutte ut denne samlinga. AK har kommet sent i gang, og det blir litt for kort tid til å 

arrangere noe bra allerede om tre uker. Da er det bedre å lage en ekstra bra sosial samling i Kvitfjell 

20-21. november.  

 

Kvitfjell 20-21. november 

Jo sonderer mht. sosialt opplegg (felles middag lørdag, sponset av skikretsen og evt. lunsj søndag) og 

trasé. Sondre sjekker mht. overnatting, få gode priser, men det legges opp til at alle ordner egen 

overnatting. 

 

Fartsamling primo januar 

Forslag om flytte den til Hafjell. Jørtik sjekker tilgjengelighet i Hafjell. 

 

Vårsamling på Gålå 30. april – 1. mai 

Ingen kommentarer p.t., blir stående i samlingsplanen. 

 

 

Samlingsopplegg sesongen 2022-23 

Ønske om å skape et felles samlingsopplegg også gjennom sommer og høst, med skikretsen som 

avsender/arrangør. Tilbud for de som ønsker å delta, primært i helger og ferier, etter mønster fra Møre 

og Romsdal. Målet er å skape gode treningsmiljø for å samle miljøene best mulig, og derigjennom 

styrke samhold og redusere frafall.  

 

 

 



Legge fram forslag til diskusjon på høstmøtet.  

o For mye, for lite? 

o Bør det være rom for egne klubbsamlinger i tillegg? 

o Prinsippet må være godt samarbeid mellom klubber 

o Hva kan kretsen bidra med? – trenerkostnad, salt, anne – kan vi sette en makskostnad pr. 

døgn pr. utøver? 

o Mulige avtaler for felles overnatting? 

o Mulige og tilgjengelige trenere? 

o Full åpning for (krav til) foreldrebidrag 

o Skal Hedmark inviteres på alt eller deler av opplegget? 

 

Jørtik kontakter Stig Aambø, vedr. opplegg, formaliteter og program. 

Jo snakker med Marius Arnesen 

Vedlegg: Foreløpig samlingsplan 2022/2023 

 

 

TL/HL 2022 

Sjekke status antall utøvere i klubbene, Ellie sender ut epost til klubbene og samler opp. 

Ut ifra dette sjekke overnatting ifbm. HL og TL. 

 

 

Telemark 

Telemarkkjørere kan delta samlingsopplegget til Alpint, uansett hvilke ski de står på. Huske på å 

invitere dem. 

 

Finne et engasjement der det er et lite engasjement, bl.a. Eirik Rykhus. 

Videreføre World Telemark Day i mars, på samme måte som i 2021. 

Og også åpne onsdagstreninger i Hafjell? 

 

Utstyr: Bidra til at det er tilgjengelig utstyr i Hafjell for de som ønsker å stå telemark. 

Lage en åpen dag med Telemark på Skeikampen, f.eks. med Sondre Skrebergene.  

Kan Eirik Rykhus også engasjeres inn? 

 

 

Videre oppfølging 

Nytt AK-møte tirsdag 2. november, Jørtik sender innkalling, Ellie booker møterom. 

Fram til da tar en runde med sine klubber både mht. renn og samlinger. 

På dette møtet blir det viktig å definere veien videre, samt sy sammen og være med konkrete mht. hva 

som skal legges fram for klubbene på høstmøtet. 

 

 

 

 

Referent Ellie, 
Lillehammer, 30.09.21 
 


