
LK møte nr 2,  2017-18  

Tid 11.10.2017 

Deltakere: Petter Myrset, Siri Engdahl, Magne Eyvind Glomnes og Roar Lervik 

Saker: Forslag terminliste 
            LK høstmøte 8. november 
            Fluorforbud – NSF høstmøte 
 
Forslag terminliste  
Forslaget til terminliste inneholder 8 SBM cuprenn på snø + 3 KM (langdistanse klassisk, 
sprint fristil og sprintstafett), de fleste har meldt inn reservearena, mange kan stille med 
smørehjelp og noen med aktiviteter utenom selve konkurransen.  
 
Det blir mange konkurranser i siste halvdel av januar og starten av februar, men i februar er 
det mange andre viktige konkurranser som NC junior og HL som vi også må ta hensyn til.  
 
Vedtak: Terminlisten legges ut på skikretsen sin hjemmeside til høring med frist for 
tilbakemelding før høstmøtet 8. november. Endelig vedtak gjøres på høstmøtet.  
 
LK høstmøte 8. november 
Dato er fastsatt, møtet avholdes på Vestnes sammen med Sport1 som har besøk av 
leverandører. Selve høstmøtet gjennomføres på Vestnes Fjordhotell tidsrom kl 18-21.  
Program: Foredrag med Marianne Myklebust, NSF – Alternative konkurranseformer 
      Pål Rise fra NSF kommer sannsynligvis også 
                Inspirasjon basisanlegg, Stig Aambø viser et utvalg videoer 
                Diskusjon, tilbakemelding fra klubbene 
     Godkjenning terminliste 
                Andre LK saker – Fluor, smørehjelp mm 
 
Program for utøvere er fortsatt ikke klart, vi jobber for å få en profil/trekkplaster til eget 
foredrag for utøvere pluss evt ei enklere treningsøkt.  
Program parallelt med høstmøte fra kl 18.  
 
Program vedtatt for høstmøtet. Vi jobber videre med program for utøverdelen.   
 
Fluorforbud – NSF høstmøte 
Petter har sendt ut brev fra NSF med 3 alternative valg til årets arrangører i kretsen og bedt 
om tilbakemelding. Ut fra tilbakemeldinger vi har fått er det ønskelig med forbud, men noen 
er betenkte dersom det ikke finnes kontrollmuligheter.  
 
Vedtak: LK ønsker et fluorforbud, men det bør finnes en mulighet for å kontrollere før dette 
gjennomføres. LK Møre og Romsdal stemmer for forslag 1 på høstmøtet.  
 
Forslag 1 
Forbud med muligheter for kontroll dersom den muligheten blir tilgjengelig før eller under 
sesongen. 
 
22.10.2017 P.Myrset 

  


