Foreldremøte
i Heming Adrenalin

16. september 2020

Agenda
o

Velkommen og kort om Heming Adrenalin (Stevje / Finn M)

o

Kort om sporten vår – de ulike grenene i Adrenalin (Stian)

o

Praktisk informasjon (Pernille)

o

Kostnader, støtte og stipendordninger (Finn M)

o

Skibyttemarked, samarbeidspartnere og sponsorer (Caroline)

o

Felles arrangement / Årshjulet (Stian)

o

Gruppevis inndeling i grener fra kl. 19.30
o

Sportslig arbeid og treninger – treningsgruppene, innhold og contest

o

Trenerne våre

o

Ren utøver / Hemings lille grønne / egen erklæring / utøver kontrakt

o

Terminlistene, samlinger og felles turer til konkurranser

o

Ressurser - Gren ansvarlige foreldre fra styret og behov for frivillige foreldre

o

Eventuelt?

I Adrenalin er det utøverne som
er i fokus!

Til å jobbe med utøverne har vi et
fantastisk trenerteam!

Visjon og mål
VISJON
u

Vi skal være den ledende klubben på Østlandet innen «actionsportene» Freeski,
Freeride og Snowboard.

MÅL
u

Gi et bredt sportslig og inkluderende tilbud til klubbens medlemmer.

u

Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere.

u

Være en attraktiv ”arbeidsplass” for trenere.

u

Bidra til sikker utførelse av idretten og bygging av kultur rundt dette.

u

Stimulere til et sosialt og trygt miljø for medlemmene.

Verdiene våre
u

HOLDNINGSSKAPENDE
Vi oppfører oss hyggelig mot hverandre og viser respekt overfor treneren og treningskameratene – og alle
andre som er i kontakt med idretten vår. Vi følger de retningslinjer som Heming har.

u

ENERGISK
Vi er her for å trene, bruke kroppen vår, bli sterkere og komme i bedre form. Vi er slitne med en god følelse
når treningen er ferdig.

u

MÅLRETTET
En treningsøkt skal oppleves som meningsfylt, inspirerende og med klare mål.

u

INKLUDERENDE
Vi er en gjeng som skal trene og hjelpe hverandre. Vi skal gjøre hverandre gode.

u

NYSGJERRIG
Vi er positive til å prøve noe nytt og til å strekke oss lengre. Vi går inn for å mestre det vi trener på.

u

GØY - Det skal være gøy å trene i Heming Adrenalin!

Om gruppene våre
Freeski - startet i 2000 og har i dag ca. 140 utøvere
o

Er organisert under Norges Skiforbund og har eget landslag. Slopestyle, Big
Air og Halfpipe er både Worldcup- og OL-grener.

o

NSF arrangerer både Norgescup og Hovedlandsrenn

Om gruppene våre
Freeride - startet i 2015 og har i dag ca. 40 utøvere
o

Er egenorganisert med lokale klubber og arrangører rundt i landet.

o

Norway Freeride arrangerer Norgescup for junior og senior. Freeride World Tour
arrangerer Freeride Junior Tour, Freeride Qualifier og World Tour senior

Om gruppene våre
Snowboard - startet i 2011 og har i dag ca. 40 utøvere
o

Er organisert under Brettforbundet og har også eget landslag. Slopestyle,
Big air og halfpipe er både Worldcup- og OL-grener.

o

Brettforbundet arrangerer Norgescup for både junior og senior

Om gruppene våre
Senior (freeride) - startet i 2012 og har i dag ca. 20 utøvere
o
o

Tilbud til gamle ski og brettfolk som ønsker å holde treningen vedlike og ha det gøy.
Tilbud til aktive utøvere på ski og brett som konkurrerer i og utenfor rekruttlandslag/
landslag, samt utøvere som slenger seg med og deltar på utvalgte konkurranser for
gøy og moro.

Hvem gjør hva i Adrenalin
o

Pernille Torvildsen - administrativ leder

o

Stian Solberg - sportslig leder

o

Stevje Sandlie - sportslig mentor

o

Freeski:

Hovedtrener Sebastian Bergan + 14 trenere

o

Freeride:

Hovedtrener Lars Bjørum + 4 trenere

o

Snowboard:

Hovedtrener Stian Solberg + 4 trenere

Styret:

Anders Hübert

- Freeski

Øystein Tamburstuen

- Freeski

Benedicte Bakke

- Freeride

Finn Morten Andresen

- Freeride / styreleder

Espen Kronlund

- Snowboard

Peter Sandrup

- Snowboard

Caroline Kapstad

- Ansvarlig for sponsorer og samarbeidspartnere

Praktisk info - overordnet
Informasjon og kommunikasjon:
o

Vi sender ut viktig informasjon via mail. Det legges også ut påminnelser om påmeldinger,
terminlister mv. i Facebook gruppene våre. NB – sørg for å bli medlem i gruppen!

o

Adrenalins sportsplan er revidert og ligger på hjemmesiden vår. Sportsplanen er vårt overordnede
styringsverktøy

Lisenser/forsikringer/egenerklæringer:
o

Det er sendt ut informasjon om egenerklæring, lisenser og forsikringer i egne e-poster. Denne
informasjonen ligger også på vår nettside.

Frivillighet:
o

Vi trenger hjelp fra dere foreldre gjennom sesongen. Oppsett med oppgaver og tidspunkter kommer.

o

Det er viktig at alle er med å bidrar, slik at treningskostnadene for utøverne holdes så lave som
mulig. Alle foreldre må bidra i løpet av sesongen!

Gren ansvarlige i styret:
o

Styret har to foreldre representanter fra hver gren som vil ta ansvar for å følge opp informasjon om
terminlister sammen med hovedtrenere, bidra til å bygge miljøet blant både utøvere og foreldre,
samt organisere felles turer til konkurranser og gren spesifikke samlinger.

Kostnader, støtte og stipendordninger
Vi ønsker å øke kvaliteten i våre leveranser, men samtidig bidra til å holde
kostnadene nede for våre medlemmer = senke terskelen for å delta hos oss.
o

Ressurser tilføres gjennom arbeid mot sponsorer, samt bruk av opparbeidet egenkapital.

1. Økt kvalitet på leveransene våre
o

Utvidet kursing av trenere

o

Innkjøp av utstyr og utvikling av sommer set-up i kneika

o

Flere trenere på gruppene, bedre mulighet for oppfølging

2. Kostnadsreduksjoner for utøvere
o

Vi jobber med å finne mulighet for å senke treningsavgiften for vinter treningene

o

Vi jobber kontinuerlig med hvordan vi kan gjennomføre samlinger og felles turer til
konkurranser på en god, men økonomisk gunstig måte

o

Vi jobber med å tilrettelegge for bedre utstyrsavtaler for våre medlemmer.

Kostnader, støtte og stipendordninger
3. Støtte/stipend ordning fra Adrenalin (under utforming, skal bidra til høyere deltagelse)
o

Vi skal etablere en støtte ordning for de tre ulike grenene, Freeski, Freeride og
Snowboard, hvor klubben gir støtte for felles turer til konkurranser og samlinger

o

Vi vil etablere en stipend ordning hvor enkelt utøvere kan søke på et
satsing/konkurranse/reisestipend for deltagelse på konkurranser

4. Junior stipend fra Il Heming (kun for utøvere på toppnivå)
o

Formål: Juniorstipendet skal styrke IL Hemings juniormedlemmers mulighet til å drive
toppidrett, og representere klubben i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.
Juniorstipendet er ment å dekke kostnader til utstyr, deltakeravgifter og reiser, samt
andre utgifter som direkte knytter seg til utøvelse av idretten.

o

Utøvere kan søke det året/sesongen de fyller 15 år, og stipend kan tildeles individuelle
utøvere som konkurrerer i klassene 15 til 19 år i kommende sesong.

Skibyttemarkedet
Skibyttemarkedet 2020 – utfordring grunnet Covid-19
o

Ikke noe fysisk marked i 2020

Plan B:
o

Vi setter opp digitale løsninger for å bidra til resirkulering av brukt utstyr

o

Vi setter opp digitale løsninger for salg av nytt utstyr fra utvalgte leverandører

Samarbeidspartnere
Samarbeidsavtaler på utstyr – for 2020 / 2021
o

Vi reforhandler i disse dager avtalene med eksisterende partnere, samt noen
av deres leverandører, og muligens noen nye.

o

Målet er å få på plass bedre avtaler enn hva vi tidligere har hatt.

o

Informasjon om avtalene vil bli sendt ut til alle medlemmer så snart disse er
på plass – antatt senest innen ca. 2-3 uker.

Sponsorer og støtte ordninger
Sponsorarbeid – for 2020 / 2021
o

Vi vil i løpet av september og oktober jobbe med et sponsorprogram med mål
om å etablere 2 mellomstore og 4 mindre sponsorer

o

Målet er å få på plass avtaler som tilfører oss viktige ressurser inn mot
sesongen 2020/2021.

o

Dette er midler som skal øremerkes kvalitetsheving på leveransen overfor våre
utøverne.

Felles arrangement – årshjulet
Høstplan: Deltagelse på enkelte ski- og brettkvelder
o

Samarbeid m/ski- og brettforbundet. Info om påmelding på hjemmesider og på våre facebook sider.

o

All info i påmelding

Julesamling Vierli utgår i år gunnet manglende bygging av park
o

Vi jobber med alternativer til dette nå: Ål, Trysil, Geilo, Hovden, Hemsedal...

o

Aktuell helg, 11-13 desember

Felles JibJams i Oslo Vinterpark:
o

26 jan. (rails)

o

24 feb. (hopp)

o

18. Mars (pipe)

Arrangør av større konkurranser:
o

Norges Cup Big Air - Freeski

o

Norges Cup TBA

- Snowboard

o

Norges Cup jr.

- Freeride

Takk for nå!
Da deler vi i gren spesifikke grupper for å kunne fortelle litt
mer om opplegget i hver enkelt gren, samt lettere kunne svare
på spørsmål fra dere foreldre.

Vi håper på en lang, snørik og spennende vinter J

Praktisk info - Gruppevis
1.

Presentasjon av trenerne våre
o

Hvem er hva – kort bakgrunn

2. Sportslig arbeid og treninger
o

Treningsgruppene

o

Innhold og opplegg

o

Contest

3. Retningslinjer
o

Hemings lille grønne

o

Egen erklæring / utøver kontrakt

o

Ren utøver – Adrenalin = rent idrettslag. Forebyggende arbeid

Praktisk info - Gruppevis (HT + Foreldre rep.)
4. Terminlistene, samlinger og felles turer til konkurranser
o

Egen side med terminlisten – se videre slides

5. Turer, konkurranser og samlinger – gren ansvarlige foreldre i styret + frivillige foreldre
o

Bistår HT med å følge opp informasjon om terminlister

o

Organiserer felles turer til konkurranser og gren spesifikke samlinger

o

Media team – sørge for at vi løpende deler opplevelsene våre på Facebook siden vår

o

o

Hyggelige bilder

o

Deltagelse og resultater

o

Praktisk informasjon

Målsetting = bygge miljøet blant både utøvere og foreldre

6. Eventuelt –

Terminliste - Freeski
Lokale konkurranser i OVP:
JibJams. 26 jan.(rails), 24 feb.(hopp), 18.Mars (pipe)
Skikvelder SNØ & datoer: All info i påmelding legges ut på hjemmesider
o

22sept., 20okt, 27okt

Terminliste Sesongen 2020/ 2021:

Terminliste - Freeride
Lokale konkurranser i OVP:
o

JibJams. 26 jan.(rails), 24 feb.(hopp), 18.Mars (pipe)

Junior freeride samlinger:
o

Junior freeride samling i Hemsedal,

08-10 januar

o

Ungdomscamp, Romsdalen,

22-25 februar

Terminliste junior freeride konkurranser + Norges cup
o

Ride and Play, Hemsedal,

05-07 februar

o

Vågå Junior Freeride,

?? - Februar, mars

o

Hemsedal Junior Freeride,

?? - (12 - 14 mars)

o

Sauda BCC junior,

?? - (09 - 11 april)

o

Røldal Junior Freeride,

?? - (16 - 17 april)

o

Narvik Junior Freeride,

?? - (30/4 - 2 mai)

o

Internasjonale Konkurranser

??

Terminliste - Snowboard
Høst/ Vinterplan Snowboard
Lokale konkurranser i OVP: JibJams. 26 jan.(rails), 24 feb.(hopp), 18.Mars (pipe)
Brettkvelder SNØ & datoer for dette
o

23. sept (Jumpnight),

o

07. okt (Klevelandkveld),

o

04. nov. (Jam Burton),

o

11. nov (jumpnight),

o

02. des (Siljenight = jenter)

Terminliste
o

Terminliste SB Brettforbundet (denne kommer nok ikke før sent i høst)

