
 
 

SESONGINFORMASJON LANGRENN  
nyhetsbrev oktober 2013 

 
Langrennskomiteen 2013/2014 består av:  

Ida T. Sætersdal (leder) – TIF Viking 
Rune Hestnes – Osterøy IL 
Magne Skjeldal – Bulken IL 
Inge Nilsen – Fana IL 
Sigurd Sande – Kvam LSK 

 
Referat fra komitémøter blir lagt ut på Hordaland Skikrets sine hjemmesider fortløpende.  
 
Terminliste:  
Terminlisten er klar og er sendt ut. Den ligger også på Hordaland Skikrets sine hjemmesider.  
 
FIS-lisens:  
Alle løpere født 1997 eller tidligere som skal gå nasjonale renn må løse FIS-lisens. Dette gjøres ved 
utfylling av AD (athletes declaration)-skjema som en finner på kretsens hjemmeside. Deretter sendes 
dette til kretskontoret per mail eller post. Dette koster klubbene kroner 250,- per utøver. Blir nye 
løpere registrert etter 1. januar 2014 er kostnaden 750,- per løper for første sesong.  
 
Renn utenfor Hordaland:  
Kretsen har lagt opp til et felles reiseopplegg for nasjonale renn for junior/senior utenfor Hordaland, 
samt for Hovedlandsrennet og Ungdomsstafetten. Det er noen endringer i forhold til tidligere år. 
Opplegget for sesongen 2013/2014 blir som følger:  
 

 Alle løpere må selv melde seg på selve rennet via Min Idrett.  

 Alle løpere må selv sørge for at de har betalt lisens og at de har egen startbrikke.  

 Alle løpere må selv bestille/sørge for reise til rennstedet, eller til stedet hvor kretsens 
reiseopplegg starter (merk junior-NM i Mo i Rana).   

 Alle løpere, støtteapparat og foreldre melder seg på kretsens reiseopplegg via egen 
påmelding til kretsen. Påmeldingen sendes ut av Hordaland Skikrets 10. oktober. Denne blir 
også lagt ut på kretsens hjemmeside. Her blir det mulighet til å melde seg på kretsens 
opplegg for samtlige renn for sesongen 2013/2014. Opplegget innebærer:  

o Overnatting 
o Reiseleder 
o Smørebod 
o Smøring av ski 
o Eventuell transport til/fra arena 

 I forbindelse med påmelding til kretsens opplegg, er det viktig å legge merke til følgende:  
o Påmeldingen er bindende inntil en fastsatt dato. Denne datoen vil fremkomme på 

eget skjema (renninformasjonsskjema) som ligger på kretsens hjemmeside.  



o Eventuell avmelding må skje innen fastsatt dato, ellers vil klubb risikere å bli 
fakturert.  

o Regning for opplegget vil bli sendt ut klubbene i forkant av hvert renn. Manglende 
innbetaling vil medføre avbestilling for den enkelte løper. Det er derfor viktig at 
klubbene betaler faktura innen betalingsfrist.  

o Avbestilling etter fristen som følge av sykdom eller lignende, må – om ikke hotellet 
godtar avbestilling – dekkes av den enkelte gjennom dennes reiseforsikring. Dette 
blir i så fall et oppgjør mellom løper og klubb.  
 

Det blir møte med reiseledere og smøresjefer på Voss Gymnas onsdag 30. oktober klokken 18.00 – 
klasserom 14 i nybygget. Løpere, foreldre eller andre interessert må gjerne stille.  
 
 
Eventuelle spørsmål rettes til administrasjonssjef Bernt Rusten.  
 
For langrennskomiteen,  
Ida T. Sætersdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


