
 

REFERAT  

HØSTMØTE FREESTYLE 2018  

 

Søndag 21. oktober 2018 

Gausdal Arena 
 

 
 

 

 
Til stede 
 

Hildegunn Dahlum Dombås IL 

Kjersti Holseth Dombås IL 

Nina Eithun Dombås IL 

Hege Mølmen Dombås IL 

Therese Holte ØTI 

Lars Daugaard Lillehammer Skiklub 

Nina Rudi Ringebu-Fåvang Skiklubb 

Torger Fenstad Gausdal Skilag 

Petter Finnsveen Larsen Gausdal Skilag 

Espen Hagen Gausdal Skilag 

Renate Segtnan Gausdal Skilag 

Ingar Holte Gausdal Skilag 
 

2-3 av foreldrene var tilstede som foreldre og ikke i kraft av å ha en offisiell rolle i klubben.  I tillegg til 
deltakerne på møtet, vet vi at Harestua har et aktivt freeskimiljø og at de har gått i samarbeid med 
Hakadal.  

 

Innhold på treninger, oppslutning og «hva klubbene trur på»: 

• Alle klubbene er opptatt av å bevare leiken og egendriven hos utøverne lengst mulig. Vi ønsker 
at ALLE skal få delta fordi de liker å kjøre på ski uavhengig av om de vil konkurrere eller ei. 
Filosofi om at vi voksne lar de «styre aktivitetene mye sjøl» og at det ikke er så høy grad av 
organisering fra oss foreldre. Positive erfaringer fra flere klubber med ungdom/tidligere 

skikjørere som trenere både innendørs og på ski. 
 

• I alle klubbene er det fokus på å bygge et trygt miljø for trivsel og mestring. Alle utøverne heier 
på hverandre uavhengig av nivå, slik at ikke bare de som gjør de største triksene får status.  
 

• På innendørstreningene rundt omkring er det svært mange unger som deltar, ikke alle disse 
blir med over på ski når skisesongen begynner.  
 

• Det er flest unger med i barneskolealder, langt færre fra ungdomsskolen og videregående. Klar 

overvekt av gutter.  

 

Terminliste 2018-19 

Vi bestemte datoer for renn og camper sesongen 2018/2019. Torger har lagt disse datoene ut her 

https://www.skiforbundet.no/freeski/terminliste/ 

 

 

https://www.skiforbundet.no/freeski/terminliste/


 

 

Bygge sosialt miljø på tvers av klubbene 
Det er få eldre utøvere i hver klubb, spesielt for disse er det viktig å ha kompiser i andre klubber. Det 

vil kunne bidra til at de holder på lenger med freeski. Vi kan i løpet av sesongen legge opp til 
overnatting på skoler etc. for å bygge sosialt miljø under renn og camper. Hver klubb sjekker ut dette 
når de skal ha arrangement. 

 

Deling av informasjon 

Tilbakemelding fra flere av klubbene var at det trolig kunne vært langt flere på air-bagsamlingen i dag. 
Men at det er vanskelig å finne informasjon. Torger tar ansvar for å legge ut enda tydeligere info på 
FB/Oppland freeski og Instagram (foreldrene bruker gjerne FB og utøverne bruker Instagram). 
Påmelding til renn og camper gjøres på minidrett via terminlista. 

 

Referent 
Renate Segtnan 

 

 

Tillegg til referatet: 

Tillegg til vår lokale terminliste er følgende: 

• 9. februar show&style  Oppdal 

• 6. april  NM Slopestyle  Geilo  Junior og senior 

• 7. april  HL slopestyle   Geilo  13+14år 

• 13. april NM og HL big air Wyller 

 

Se terminlista for utfyllende informasjon og påmelding: 
https://www.skiforbundet.no/freeski/terminliste/  

Etter høstmøtet har Alpinco tatt kontakt med Torger med en omfattende arrangementsplan som 
virkelig støttet opp under planen om flere camper og mer som skjer. De kjører på og leier vår bagjump 

ved fire anledninger i vinter så vi kan hoppe uten å slite oss ut på rigg. I tillegg kjører de i gang igjen 
Øyer rail-jam i Hafjell. 

Her er lista: 

• 1. desember Øyer rail-jam   Railjam   Ryk og reis/Hafjell 
• 19. januar Burton Mountain  Festival Snowboard/freeski Kvitfjell 

• 26.  januar Hafjell Lett&Luftig  Bagjumpsamling Hafjell 
• 27.  januar Kvitfjell Lett&Luftig  Bagjumpsamling Kvitfjell 
• 2. mars  Burton Mountain  Festival Snowboard/freeski Hafjell 
• 16.  mars Hafjell Lett&Luftig  Bagjumpsamling Hafjell 
• 30. Mars Burton Mountain  Festival Snowboard/freeski Kvitfjell 
• 6. April  Burton Mountain  Festival Snowboard/freeski Hafjell 

 

De klubbene som måtte ønske å låne bagjump-baggen kan gjøre det i periodene den ikke brukes i 
Hafjell/Kvitfjell. Hentes og returneres dit etter avtale med meg tfenstad@gmail.com og 
arrangementskoordinator Petter Holmbakken petter@alpinco.no 

https://www.skiforbundet.no/freeski/terminliste/
mailto:tfenstad@gmail.com
mailto:petter@alpinco.no

