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Referat høstmøtet AK Oslo Skikrets – 11. oktober 2018 Grenmøte alpin OSK 

 

1. Velkommen og litt info – Roar Karlsen 
Ingen spørsmål eller innvendinger på agendaen. Roar Karlsen er valgt inn i den sentrale 
alpinkomiteen og trekker seg som leder i AK i Oslo. Marianne Hoel tar over lederrollen i 
AK Oslo.  
 

2. Terminlisten 2018-2018 – Haakon Knudsen 
Knudsen har hatt ansvaret for årets terminliste. Knudsen har tatt utgangspunkt i termin-
listen for 2017/2018. Knudsen gikk raskt gjennom terminlisten. Foreløpig er ikke master-
rennene, som skal gå i Wyller, lagt inn da slik informasjon ikke foreligger på nåværende 
tidspunkt.  
 
Det er en fordel om klubbene så tidlig som mulig kommer med ønsker om neste års gjen-
nomføring (2019/2020) slik at rennene kan legges inn så tidlig som mulig. Om mulig bør 
dette kommer før sommeren.  
 
Det er viktig at alle klubber stiller opp på hverandres renn og sklir! 
 

3. TD 
Gunnar Johansson har vært region-TD i ca 20 år og ble takket av Roar Karlsen. Ny region-
TD for Oslo, Akershus og Østfold, er André Hagen. Det er behov for flere TD’er og Hagen 
har lyst til å kjøre TD kurs for trenere fra U12 og oppover.  
 

4. Oslo-runden, Oslo cupen– Sondre Wisted-Thu 
Det er planlagt 8 renn. Det er bestemt at 6 renn skal være tellende for U 11 og U12.  
 
Det er besluttet å gjøre noen justeringer på Oslo-cupen. Det skal ikke benyttes ledervest. 
Dette innebærer også at hovedsponsor faller bort. Sammenlagtpremieringen blir som 
før, men ingen hovedpremie.  
 
Det fortsettes med separate klasser i U11 og U12, ellers som tidligere.  
 
Det er viktig at klubber er flinke til å stille opp på hverandres renn. Det anmodes om at 
det ikke sette opp klubbsamlinger som kolliderer med andre. Viktig at klubbene pro-
moterer/informerer om andre klubbers renn.  
 
Det ble reist spørsmål fra salen om klubbende burde vurdere å kjøre kun en omgang for 
U10 og yngre. Dette gjelder særlig kveldsrenn. Fokus på rask avvikling er viktig.  
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LF og HL – Håkon Knudsen 
Informasjonskanalen er FB gruppe. Viktig at vi er med på å sprer denne informasjonen 
når sidene er «oppe og går». Det vil ikke være kretsbooking av overnatting. Dette er vik-
tig.   
LF –forslag om å ha en felles samling i Oslo helgen i forveien. Dette for å skape samhold i 
gruppa.  
Det er delt på 13-14 og felles på 16. Startpuljene følger denne inndelingen. Det er viktig 
at uttakskriteriene oppdateres som følge av dette (Haakon holder i dette.) 
 
Hovedtrenere på LF og HF. Det er viktig at det blir plukket ut hovedtrenere.  
 

5. Kretsjakker/premier – Marianne Hoel 
Kretsjakkene kommer i midten av november.  
Kretspremier kommer til klubblokalene i forveiene.   
Premier til Oslorunden kommer til Kjelsås. Det blir matbokser.  
 

6. ParaAlpin – Sondre Wisted-Thu 
Ready har sammen med Oslo skikrets tatt ansvar for ParaAlpin.  
Det kan være utfordringer med klassifisering som gjør at det for enkelte ikke er noen 
klasse som passer for den aktuelle løper. Det kommer et trener 1 for ParaAlpin i slutten 
av november. Det er lagt ut informasjon om dette på skiforbundets nettsider samt på 
oslo skikrets sin hjemmeside.  
Klubbene oppfordres/henstilles om å åpne for påmelding av ParaAlpin deltagere på ordi-
nære rett Det henstilles om at para-løperne får kjøre først. Det ble videre fremhevet at 
der er viktig med integrering.  
 

7. LF 2021 – Finn Espen Sellæg 
Heming og Ready har planer om å søke om LF i Wyller i 2021 (gjelder for U14). Dette vil 
være aktuelt for de som er U12 i dag. Roar Karlsen hadde nevnt dette ønsket på skitinget 
i dag (11/10-2018) og skitinget var positive.  
 

8. Eventuelt 
Oslo kommune og anleggsmidler. Det ble antydet fra deltagere i salen at det kan virke 
som om at alpint nedprioriteres. Det er viktig at vi holder trykket oppe på Grefsenkollen 
og utvidelse av Wyller.  
 
Tre små anlegg er tatt inn på planen og de skal rustes opp.  
Hva gjelder Grefsenkollen så er det en pågående omreguleringsprosess. Når denne pro-
sessen er ferdig vil Grefsenkollen bli utvidet i henhold til reguleringsplanen.  
 

Kommentert [Furuseth1]: Dette ble litt tynt. Fint om noen kan 
fylle inn litt her.  


