
Rapport kretslagssamling, langrenn Feed 26.-28. september 2014 
 
Oppsummering etter kretslagsamling Feed: 
 

 Invitasjon til samling ble sendt ut 18.09.14, i samarbeid med trener. 

 Inger Ravndal handlet inn mat til samling.  

 10 deltakere møtte som avtalt, fire frafall pga. orienteringsløp, høstferie og sykdom. 
Orientering fra trener, Per Svela, om opplegget for helgen. Påmelding til overnatting 
NC og junior NM, opplegg sammen med Sirdal Ski. 

 Alf Odden, Suldal I.L, var foreldrekontakt på samling. 

 Treninger og måltid ble gjennomført etter plan (se invitasjon under). 

 KM rulleski lørdag. Alle deltok, mange gode resultater i et tøft renn på tunge 
  Marve ski. http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/km-rulleski-279-feed/ 

 Det var spesielt fokus på teknikk og arbeidsøkonomi under denne samlingen. 

 Hver utøver ble filmet i konkurranse, og de fikk teknikkgjennomgang med trener etter 
på. 

 Generelt var det en god samling, med bra trøkk. Utøverne fikk målt krefter mot 
konkurrentene i løypa, og fikk et inntrykk av hvordan formen er. Samlingen ble 
avsluttet med en god langtur på nesten 30 km løping.  

 

 

 

Deltaker år Klubb Feed sept. 

Vilde Malmei 1997 Sandnes I.L fred-lørd 

Hannah Malmei 1998 Sandnes I.L   

Marthe B.Janssen 1998 Sandnes I.L X 

Andre Ravndal 1998 Gjesdal I.L X 

Kristin Hetlesæter 1997 Hjelmeland I.L.   

Gaute Widerøe Hennig 1997 Hjelmeland I.L. syk 

Øyvind Opdahl Viga 1998 Hjelmeland I.L. X 

Ingvill Odden 1998 Suldal I.L x 

Mathias Horn Elieson 1998 Oddersjå x 

Ådne Ausland 1998 Oddersjå x 

Jørgen Heier 1998 Oddersjå X 

Birk Svendsen 1998 Imås x 

Magnus Gjerstad 
Knutsen 1998 Imås x 

Vetle Sælen 1997 Imås   

   

      

Per Svela trener   

Inger Ravndal kontakt  Gjesdal 

 

http://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/km-rulleski-279-feed/


Samling kretslag langrenn, Feed 26.-28.september  

 

 

Så kommer invitasjonen til 2. samling for kretslag langrenn, Agder og Rogaland skikrets 26.-
28.september. Samlingen vil foregå på Feed Skiarena, Tonstad og overnatting blir også der. 
Vi håper dere kan ankomme Feed slik at vi er klar til en treningsøkt kl. 18.30.  
 
Transport til samling får en samordne litt i de ulike klubbene, da transport med bil er enklest. 
Dersom noen kommer med buss til Tonstad, gi en lyd om dere trenger hjelp med transport til 
arena. 
 
På Feed er der senger og dyner- slik at kun dyne/pute trekk + laken tas med i tillegg til utstyr 
du trenger til treningene. 
Lørdag arrangeres Km rulleski med start kl.12.00, da vil fellesrom benyttes av arrangør. Dere 
oppbevarer da deres bager på soverom. Oppfordrer dere alle til å delta, husk påmelding og 
emit brikke. 
 
 
PLAN FREDAG: 
Ankomst og innkvartering ca.kl.18.00. 
Trening kl. 18.30: 1-1.45t.Forberedelsesøkt 
skøyting rulleski,innlagt hurtighet. 
Kveldsmat ca.kl. 20:30  
PLAN LØRDAG: 
Frokost kl.8.00, husk smør god niste som du 
trenger fram til løpet er over! 
1.økt kl.12.00: Km rulleski 
Mat kl.: 16:00 
2.økt ca.kl.16:30: Langtur klassisk 1.30-2t.  
Middag ca. kl.19:00   
Sosialt 
PLAN SØNDAG: 
Frokost kl.8:00 
Trening kl.9:00: Langtur løp 2.30 t 
Lunch kl.12.00 - deretter utvask og hjemreis. 
 
FOKUS SAMLING: Teknikk og arbeidsøkonomi. 
 
 
Ansvarlig på samling og for treningsopplegg, Per Svela mob. 404 49 085 
Ansvarlig klubb for 2.samling er Suldal I.L. (Alf Odden, mob: 48044583) 
Inger Ravndal i langrennskomiteen sørger for innkjøp av mat. 
Send e-post til inger.ravndal@lyse.net innen 23.09 dersom du ikke kan møte på samling. Gi 
beskjed om tidspunkt for evt. henting på buss. Mob.91708266 ved spørsmål. 

mailto:inger.ravndal@lyse.net

