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ifbm. KM på Dombås

Oppsummering sesongen 2018-19
•

Alle 3 renn har gått som planlagt (Skei, Varingskollen og Dombås)

•

Dombås har deltatt på Lesjaskog. Det er park der, men ikke så høy standard.
De ønsket litt veiledning og inspirasjon + samarbeid på innendørs jibbetrening, 3
utøvere totalt fra Lesja og Bjorli. Det er et ønske om å samarbeide på tvers av
kommunegrenser

•

Lillehammer SK har 6-8 utøvere i 2005-årgangen. Mange yngre utøvere, særlig på
innetrening, noen færre på ski. Utfordrende dialog med Hafjell, de er ikke så
interessert i å prioritere parken - det er ikke mest penger å hente der. Kretsen bør
prøve å påvirke til høyere prioritering

•

Alle klubbene opplever flest deltakere på innetreningene (trampoline), langt fra alle er
med på ski. Men uansett er alle velkommen.

•

Gryende miljø i Gjøvik. Hovdebakken ligger midt i byen. Plan om å etablere
freeskimiljø som en del av alpingruppa. Kanskje renn i Hovdebakken neste vinter?

•

Hva med Harestua (blir en del av Viken fylke). Aurdal?

•

Ikke alle ungene vil konkurrere.
Hvordan klare å holde alle kompisene på ski?
Hvordan få kompisene til å bli med på camp selv om de ikke konkurrerer?

Oppland Skikrets Freestylekomite
•

I skikretsen er det en freestylekomite, som ledes av Torger.
En representant fra hver klubb er talerør inn i freestylekomiteen.
Hver klubb melder fra om representant for 2019/2020.
Kommunikasjon foregår på Messenger, utover 2 møter som legges til arrangement.

•

Freestylekomiteen går med overskudd, vi skal bruke penger på aktivitet.
Kan få til subsidiering av for eksempel camper.

Behov/ønsker/ideer fra klubbene
•

Sikringskurs. Morten Bragerhaug (lærer på Ringebu folkehøyskole) er en ressurs vi
kan bruke. Han har holdt sikringskurs i Gausdal.

•

Trenerkurs er vanlig i andre grener. Det er utfordrende å sende foreldre på trenerkurs
i freeski, da ingen foreldre har drevet med denne idretten.

•

Ufarliggjøre sporten + få engasjert de foreldrene som ikke har så mye kjennskap til
idretten.

•

Oppdal og Surnadal reiser til Sverige på samling

•

Styreskifte i Dombås: Ønske om å invitere til flere renn og camp

•

Forslag: Trampolinecamp på Dombås i høst med Morten Bragerhaug. Overnatting på
Storhytta. kombinere med klatreparken

•

Forslag:
o Bagsamling i Gausdal i sommer
o Helene Olafsen/Birk Rud-hinderløype?

•

Torger har spurt forbundet om de kan tilby Hinderløypekurs, finnes foreløpig ikke.

•

Kretssamling på Juvass i stedet for FB-camp? 7-8000 kr. Eller begge deler?
Det er ikke park på Juvass hele sesongen.
På Folgefonna er det camp, overnatting i Espeland. Halve prisen.
Dersom kretsen skal arrangere noe, bør man tenke pris for ikke å ekskludere noen,
senke de økonomiske barrierene.

•

Hva med Åpen klasse på Voss? Vente til ungene er litt større?

•

Satse på ett renn til neste sesong, slik at det blir totalt 4.
Lillehammer Skiklub skal arrangere Stor-NM på ski, derfor ikke aktuelt med
freeskirenn der, men kanskje på Gjøvik?
Dombås ønsker flere renn, de har derfor deltatt på konkurranser i Sør-Trøndelag.
Ide å legge sammen resultater fra alle renn?

•

Hva vil ungene?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bra camp på Juvass, uten mamma og pappa
Bygge bedre slopestylelinje i parken i Hafjell
Artig å kjøre ski med andre fra andre klubber
Kan man være med å kjøre ski uten å delta i selve konkurransen?
Bagjumpsamling er gøy, men noen ønsker større hopp og mer fart
Slopestyle eller bigair? Mer slopestyle! Trenger ikke lage så avansert løype med
mange elementer
Reise til Åre på sesongavslutning
Frognerbadet og Rush.
Pirbadet

