
LK møte nr 4,  26. juni 2018 kl 20.00 - telefonmøte 
Tilstede: Petter Myrset, Magne Eivind Glomnes, Sigrid Ertresvåg Jakobsen, Roar Lervik.  
                Siri B Engdahl ga eget innspill på forhånd 
Forfall: Ivar Øyen 
 
Tema:  
Trollstigen OPP på rulleski - Tidsplan 
Lokal rulleskicup i Møre og Romsdal høsten 2018  
Klasseinndeling på skirenn i MR kommende sesong Trollstigen OPP på rulleski - Tidsplan 
Dato er bestemt til søndag 16. september. Start konkurranseklasse kl 11.30.  
Tidsplan tiltak:  
- Roar oppretter arrangement på Facebook som kan deles.  
- Plakat/innbydelse oppdateres. Roar kontakter Eva.  
- Magne Eyvind sender ut info med dugnadsoppsett over sommeren  
- Petter holder kontakt med kretslaget og Storfjordlangrenn slik at vi sikrer opp mot 100 % oppmøte 
fra begge lag.  
 
Lokal rulleskicup i Møre og Romsdal høsten 2018 
- LK tar initiativ til å gjennomføre lokal rulleskicup i Møre og Romsdal høsten 2018 
- 3 renn teller med i cupen,  
Hovdebygda IL (Ullsheim), innlagt i deres lokal cup den 19. august. Skiatlon – Samling for 
Storfjordlangrenn  
Molde og Omegn IF, eget renn den 1. september, sprint fristil – Samling for kretslaget og Team 
Veidekke Midt Norge, begge lag deltar.  
Trollstigen Opp, 16. september, klassisk  
- Roar lager poengoversikt etter samme prinsipp som SBM cup. Alle renn teller med.   
- LK sørger for premier. Hovedfokus på deltakelse. Alle som deltar i alle 3 renn får sammenlagtpremie 
pluss vinner sammenlagt pr klasse. Petter avtaler med Eva på Sport1 Tomra.  
- Petter og Sigrid administrerer og koordinerer aktivitet for cupen 
 
Klasseinndeling på skirenn i MR kommende sesong  
LK behandlet følgende anbefaling fra vårmøtet:  
«Få deltakere i de fleste klasser. Det ble diskutert om kretsen bør slå sammen 2 årsklasser 
(11-12 år, 13-14 år, 15-16 år, 17-18 år). Samtlige på vårmøtet ønsket en slik ordning fordi det 
vil gjøre klassene større og forskjellen topp til bunn i klassen vil bli mindre synlig noe som vil 
kunne gjøre det lettere å delta på skirenn. LK vurderer forslaget»  
 
LK har hatt dialog med NSF som har gitt følgende tilbakemelding sett i forhold til NSF 
rennreglement:  
 
Hei LK Møre og Romsdal! 
 
Vi (i NSF) har hatt en runde på spørsmålet om sammenslåing av klasser på kretsrenn. Vi er 
blitt enige om at dere kan prøve en sesong med "doble klasser" som en prøveordning. 
Derimot vil vi ikke at dere prøver dette i kretsmesterskapet. Her vil vi fortsatt at dere følger 
reglene med "enkle" årsklasser. 
Med vennlig hilsen 
Arr. ansvarlig NSF, langrenn 
LK ser at sammenslåing av 2 årsklasser kan virke skremmende for noen som da må  
konkurrere mot utøvere som er ett år eldre og at det kan være en motivasjonsfaktor å få 
bedre premie i en liten klasse. Innspillet fra vårmøtet om at «sammenslåing vil gjøre klasser 
større og forskjellen fra topp til bunn i klassen vil bli mindre synlig noe som vil kunne gjøre 
det lettere å delta på skirenn» mener LK er et godt innspill. Ut fra resultater i fjor kan det se 



ut som om vi vil få større og jevnere klasser der begge årsklasser vil kunne bli blandet på en 
god måte.  
 
Etter diskusjon kom LK fram til følgende vedtak:  
 
SBM cup gjennomføres med 2 årsklasser sammenslått i enkeltskirenn. Dette vil da gjelde 
årsklassene 13-14 år, 15-16 år og 17-18 år som vil konkurrere i felles klasser. Premiering i 
klassene må vurderes i forhold til summer på gavekort, her kan det være aktuelt gi flere enn 
3 i hver klasse mer enn «minstesum». 
 
SBM-cup sammenlagt beholdes årsklasser, poengberegning og premiering som tidligere.  
Det innføres egen premiering for alle som deltar på et gitt antall SBM cuprenn uavhengig av 
sammenlagtplassering for å motivere til deltakelse. 6 renn kan være aktuelt, dette 
bestemmes på høstmøtet når terminlisten og antall skirenn fastsettes.  
 
KM arrangeres med ordinære årsklasser som før. KM arrangeres som egne renn (ikke SBM) 
helga i slutten av januar som er avsatt til KM. I tillegg jobbes det for å få til KM stafett 
(sprintstafett).  
 
Info om ordningen sendes ut til klubbene sammen med oppfordring om å søke skirenn 
kommende sesong. Dette vil bli gjort i uke 26, med søknadsfrist i september. Det kan åpnes 
for en diskusjon om ordningen på høstmøtet (6. eller 8. november) ifm fastsettelse av 
terminlisten.  
 
MR skikrets arbeider med en kurshelg for flere grener – både trenere/leder og utøvere – 
helgen 29. – 30. september. LK ønsker å kunne tilby klubber og utøvere i langrenn dette og 
gir skikretsen tilbakemelding om at vi er positive til arrangementet. Tiltaket er i tråd med 
vårmøtet sitt ønske om å få til tema-/fagdager for trenere og ledere.  
 
 
- Brev om søknad om skirenn sendes ut til klubbene i uke 26. Hovedpunkter for terminlisten 
er satt  
  opp og legges ved.  
- Midt-Norsk mesterskap arrangeres av Sør-Trøndelag, mest sannsynlig 9.-10. februar. Etter 
møte mellom Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal er alle kretser enige om 
å jobbe for å gjøre dette til et så attraktivt arrangement som mulig. Tiltak er å arbeide for 
rimelig overnattingsmuligheter, «rydde» plass i terminlista slik at det ikke er konkurrerende 
arrangement, lage gode sosiale aktiviteter og alle 3 kretser ønsker å få til en 
kretskonkurranse der beste skikrets kan kåres. Klubbene oppfordres til å prioritere dette 
arrangementet.  
 
27.06.2018 
For LK Petter Myrset 
 


