
 
 

 

Høstmøte 

2014  
Dato Tirsdag 14.10.14 Sted: Ekeberg 

  

Ordstyrer: Roar Karlsen Referent: Vibeke Vilhelmsen 

Tilstede: Roar Karlsen (RK), Trygve Norum (TN), Vibeke Vilhelmsen (VV), Camilla Lyng Jørgensen (CJ), Christian 

Lyngstad Olsen (CO) 

Forfall/ikke tilstede: Marianne Owesen Hoel (MH), Asbjørn Søvik (AS) 

 

1/14 Godkjenning av Innkalling/Saksliste 

Godkjent 

 

2/14 Informasjon fra NSF (Elling Breivik) 

Leder i AK siden 2008 

Presenterte Alpinkomiteen 

 

Bredde - Andrea Bell Pedersen, Karina Birkelund 

Toppidretten - Elling Breivik/Karina Birkelund 

Arrangement - Lars Inge Gråbakk 

Anlegg – Anne Cathrine Enstad 

Økonomi/marked – Elling Breivik 

International arbeid – Lars Inge Gråbakk 

WC komité – Håvard Tjørhom 

Informasjon/kommunikasjon – Nina Baardseth 

Integrering – Anne Cathrine Enstad 

 

Jenny Brente - nyansatt i alpint, skal jobbe med John Olav med de strategiske partnerne 

Hovedsponsorene – Telenor, Phenix, Remember, DNB 

 

To faktorer i alpinsporten: 

Det er dyrt, og skader er normalen – Ironman testen bidrar til å holde unge skadefri. 

 

Fokus: større bredde hele veien! 

 

JR VM på Hafjell 2015 – åpne retningslinjer når det kommer til uttak, alle skal vite hvorfor/hvordan uttakene 

er gjort. 

 

Søknad mesterskap: (ikke alle er tildelt mesterskapene) 

NM senior 2016 - Oppdal 

JR NM 1 tekniske grener – Oslo 

Telenor lekene – Meråker 

HL rennet teknisk – ingen søkere 

 

Man ser på å etablere et skigymnas i forbindelse med innendørs hallen i Lillestrøm. 

 

 



 
 

 
 
 

 

3/14 Terminliste 2014/2015 (TN) 

TN presenterte Terminlisten 14/15  

Det blir noen endringer, listen som ligger på hjemmesiden til skikretsen vil bli oppdatert etter dette møtet og 

det er denne som gjelder til enhver tid.  

 

Det er viktig at alle klubbene umiddelbart legger alle sine renn inn i www.sportsadmin.no.  

 

For å få deltakere til rennene er det viktig at arrangørene lager attraktive arrangementer. 

 

Det ble presisert i høstmøtet at man ikke synes det er riktig at barna må ta fri på en skoledag for å delta i 

breddesamlingen arrangert av skiforbundet. 

 

 

 

4/14 Bakkefordelingsmøte (CO) 

Bakkefordelingsmøtet etter planen. 

Det er viktig at grupper som er i bakken tidlig sklir ut etter seg, så de senere gruppene får like gode forhold. 

 

 

 

5/14 Oslo runden /Oslo cupen /LF (Telenorleken)/HL 

All informasjon ligger ute på hjemmesiden. 

 

Ingvar Straume - ansvar for Telenorlekene (LF) 

Lars Erling Krogh – jobber med bo tilbud (HL, U16) 

Vibeke Vilhelmsen vil være kontaktperson på Oslo runden/cupen.  

 

 

 

6/14 Info. Vedr. anlegg (AS) 

(Se vedlegg) 

Utvidelse av Oslo skisenter – plan 10 år frem i tid. 

 

4 småanlegg – hvordan skal man forholde seg til disse anleggene fremover? 

Toril vil se på mulige driftsavtaler og holde en dialog med kommunen. 

 

 

 

7/14  Krets jakker (MH) 

Jakkene blir levert uke 42, og det er mulig å etterbestille. 

Det etterlyses en klubb koordinator i hver klubb som kan være ansvarlig for kretsjakkene og bestillinger 

 

Alle løpere/trenere oppfordres til å bruke kretsjakkene når de representerer Oslo Skikrets. 

 

 

8/14  Tidtakerbod, Wyller 

AK OSK er interessert i å investere i tidtakerbod i Wyller. 

Ønsket er å sette opp en arbeidsgruppe i forbindelse med dette. 

 

Alle klubbene i Oslo Skikrets var positive til tidtakerboden, og Ingvar Straume ble valgt til leder for 

arbeidsgruppen.  

 

 

 


