
Referat af Telemark junior møde den 13. maj 2014, hos Alex 
Tilstede: Kasper, Jacob, Soubak og Alexander 

1. Opsamling på uge 12 B&U turen 
A. a.     Vi snakkede lidt, også med Andrea og Karl Emil (Alex’s børn som var med på turen) om 

hvad der var godt og skidt ved turen. Konklusioner: God tur! Godt med samarbejdet med PP. 
 Sjovest at køre off piste, og PP’s bane og hop… ikke så sjovt at skulle øve sving på pisten. 

B. b.     Jacob sender udkast til artikel og video for input fra gruppen 
  

1. Aktivitetsplan 
A. Vi sender aktivitetsplanen og info om TF B&U ud i august 
B. Ollerup – weekend med hop og springtræning 

                                               i.     Casper kontakter Andreas som kontakter Ollerup for at få et 
tilbud og forslag til datoer i september / oktober 
                                             ii.     Soubak undersøger transportmuligheder til Ollerup 
1. Skitræning 
i.     5 gange ’workshop’ med barmarks træning … evt fusion med parkour. Fra slut august til slut 
november (lørdag formiddage) 

                                             ii.     Alexander kontakter Jakob Ghisler fra KS om evt samarbejde 
med deres B&U initiativ 
1. Hemsedal 
i.     Storhytte primært til børn og unge. For at bo i B&U hytten skal man have børn med… som 
udgangspunkt ingen venner til folk med børn! Alex tjekker op på storhytte og koordinerer med T Juul. 

ii.     Afterski arrangement torsdag med vafler etc. i B&U hytten 

iii.     Undervisning (2*2,5 time) – ’ikke forældre’ instruktører – Soubak kontakter Mikkel og Asser 
fra Tyin turen. Børn skal være minimum 10 år (fra 7 år med forældre). Der etableres som 
udgangspunkt to B&U undervisningshold som opdeles efter alder og niveau. 
iv.     Trick undervisning/workshop – evt DNS instruktør. Soubak skaffer kontakt info 
v.     Bane/hop/orgeltramp, hvis der er sne nok (evt. i forbindelse med BBQ fest) … børnene kan selv 
være med til at bygge 

vi.     BBQ fest som sidste år, lørdag eftermiddag. Vi kan spørge Rune om han er frisk på at arrangere 
igen. 

1. Uge 7 tur 
i.     Som udgangspunkt søndag til fredag 

ii.     Det behøver ikke være Norge – muligvis Østrig? 

                                            iii.     Alex undersøger muligheder for at koble os på tur fra en 
anden skiklub? 
1. 3 dages tur (Sverige) i Januar 
                                               i.     Soubak undersøger – eller uddelegerer til Jakob Staberg 
1. Enkelt dage/aftner til Valåsen – afhængig af sne og vejr 
2. Sæson afslutning? 
3. Ski grej 



A. Udstyret fungerede godt – det ville være fedt hvis der var udløserbindinger på, særligt når der 
køres med stive støvler og i off piste 

B. Der mangler støvler i str 38 – Vi prøver at købe eller få doneret nogle brugte. Casper laver evt et 
opslag på hjemmesiden om at vi søger brugte støvler til B&U. Vi kan også gentage opslaget i 
forbindelse med udsendelse af info i august og sæsonopstart 

C. c.     Thomas følger op med Jakob Bak om opbevaring og vedligehold af B&U grej 
D. KS regler for udlån af udstyr: 

Regler 

• Kun medlemmer af KS kan låne udstyr. Ved booking skal medlemsnummer oplyses. 

• Man låner skiudstyr for 1 uge af gangen. 

• Prisen er 200 kr. som betales kontant ved afhentning. 

• Booking sker kun pr. mail på borneski@gmail.com 

• Når vi har modtaget din bestilling, får du en bekræftelse pr. mail (i tilfælde af, at det ønskede 
er udlejet, modtager du også en mail). Vil du allerede nu være sikker på, at skiene er 
tilgængelige, er booking for den kommende sæson åben. 

• Udlevering af skiudstyr sker fra onsdag eftermiddag, før den uge man har lejet dem. 

• Skiene skal være afleveret tirsdag efter den uge, man har lånt dem. Bliver de afleveret for sent, 
får man 1 års karantæne, samt betaling af en ekstra uge leje 200 kr. 

 

• Alle støvler skal tilbageleveres tørre. I modsat fald står de og mugner. Våde støvler koster 
50 kr. per par. Det kræver en ekstra arbejdsindsats af os at tørre støvlerne. 

 

• Alle støvler/ski skal leveres tilbage rengjort, uden navneskilte, eller mærkater/gaffa tape   
(udover de KS klistermærker, som vi sætter på). Ellers koster det 50 kr. per par. 

 

• Afbookning af udstyr senest 2 uger forinden, senere vil betalingen bliver opkrævet, idet der 
spærres for andre lånere. 

 
• Forsikringsmæssigt hæfter man selv for det lånte. 

• Adressen er Bøgehøj 10, 2900 Hellerup. Eller efter nærmere aftale. 

  

1. Hjemmeside 
A. Vi skal ha en B&U underside på TF hjemmesiden 
B. Vi sætter et separat møde op med Andreas 
C. Kontingent 

i. 350-400 kr pr sæson – så får man hele pakken 
ii. Fra referat af møde d 14/1-14: 

i.     4. særligt medlemskab af juniorafdelingen 
– ambitionen er at juniorafdelingen er en fast struktur, en idræt man går til, bare ikke på ugebasis. 
– lav et samlet budget, og ud fra det kan man skrue op og ned 
– gratis undervisning på turene. TF giver tilskud til turen gennem det at instruktøren får betalt tur. 
– altid min. 2 voksne med på turene op til 15 deltagere. Er der flere end 15 skal det vurderes om der skal 
flere voksne ind over. 
– Vi opretter et særligt kontingent for børn og unge, argumentet er at det giver en særligt forpligtelse til 
afdelingen, der vil være flere midler til B&U og det genererer midler fra kommunen. Kontingent er 
fastsat til 350 pr. år (vi laver et færdigt budget før vi fastsætter kontingent). Næste år starter vi op på 
kontingentet… 

1. Der holdes fast i familiekontingent for dem der vil have børn med på Hemsedal turen. 

mailto:borneski@gmail.com


2. Logo 
A. Det tænker vi lige lidt mere over … Det vil være godt for at få ’brandet’ B&U initiativet, men det 

er ikke den højeste prioritet lige nu. Muligvis skal vi have en professionel ind over. Alex kender 
en! 

 


