
 

 

 

Møte: LK  

            

Fast sted :Idrettens Hus, Strømmen (hvis ikke 

annet er avtalt):  

Dato og tid:  18.januar 2016 Kl 17:30 

Innkalt av/møteleder:  

Jorunn Nymo 

Referent:  

Stig Hemstad 

Faste deltakere:  

Jorunn Nymo, Ole Jonny Gigernes, Dag Helland – Hansen, 

Ingvar Sperstad, Sten Are Storvik Grønvold, Marthe Jensen, 

Stig Hemstad 

Kopi:  

Alle faste deltakere 

 

  

Dato 
 

SAK (til behandling / beslutning)                   

 

ANSV 

 

FRIST 

 Referatsaker   
18.01 Ingen kommentar til referat fra 18 november. 

 

 

 

N/A 

 
 Terminlista   

18.01 KM renn ble gjennomført. KM sprint Nes kjørte kun prolog for 13-16 

pga kulde . Yngste klasser ble dessverre avlyst pga kulde. Kan man 

vurdere å kjøre a- finale( 1-6), b- finale ( 7-12) c-finale ( 13 – 18) etc i 

stedet for full sprint pga kulda. Da får alle gått minimum 2 runder ( 

prolog + heat). Vurder om dette skal inn i KM avtalen for neste år. 

 

Standarden på premier på KM Nes anbefales å økes når det er et KM 

arrangement.  Fischerrennet KM klassisk i Nittedal hadde bra std på 

premier sine.  

 

Åsenrennet ble avlyst pga snø, men etter at vi når har fått en fantastisk 

vinter går det meste som planlagt: 

BVIF sprinten manglet TD på dagen (TD ble skadet dagen før rennet), 

Ellers så går alle renn som planlagt framover. 

 

 

NC forløp greit. Hotellet i Steinkjer var ypperlig for kretsen (de 

klubbene som bodde der), med kun kretsklubber ble det litt mere 

dialog på tvers av klubbene samt godt oppmøte på kretsmøte på 

kveldene. Litt krøkkete at vi ikke har kretsbod ifht å dele ut 

startnummer, men det fungerte greit pga heldig med at Gjerdrum hadde 

en gunstig lokasjon i smøreteltet. Andre innspill som kan forbedre 

opplegget fra kretsen sin side taes i mot med takk. 

 

 

 

 

 

 

 

 Skirenn   
18.01 Arrangør av skirenn må unngå å trekke startlister flere ganger. Vi tar 

dette inn i kontraktene for neste års arrangementer. Det som legge ut på 

nett må ikke endres. 

Stig  

 SP 1 cup   
18.01 Ledervest i SB1 cup skal deles ut til leder under premieutdeling. Dette 

står i kontrakten for SP-1 renn. Thor sender påminnelse til arrangørene. 

Thor ASAP 

18.01 Rossignolrennet tar plassen til Ørje rennet når det gjelder seeding til 

Ungdommstafetten. Thor oppdatere på nettet 

Thor ASAP 

 HL   
18.01 Info om stafettpåmelding til HL sendes ut fra ASK  i løpet av uken. Thor Utført. 
 Neste sesong   
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Dato 

 

SAK (til behandling / beslutning)                   

 

ANSV 

 

FRIST 
 

18.01 LK starter en diskusjon rundt rennform i cupene og at dette bør være 

klart til søknadsfristen for klubbene.  

Ingvar pågår 

 Eventuelt   
18.01 Neste møte: mandag 15.02. kl 17.30 Jorunn TBD 
     
    

 


