
  
     

Nord-Trøndelag Skikrets 
innbyr nye og gamle TD-er samt rennarrangører til 

TD-/arrangørkurs langrenn 
 

Det arrangeres tre like kurs på følgende datoer/steder. 

Mandag 25. november Kl. 1800 - 2100 Stjørdal Blinkbrakka, Stjørdal 

Tirsdag 26. november Kl. 1800 - 2100 Steinkjer Idrettens Hus, Steinkjer  

Mandag  2. desember Kl. 1800 - 2100 Grong Grong videregående skole 

 

 

Målgruppe:  Oppnevnte TD’er for sesongen 2019/2020  

    Framtidige TD’er  

    Klubbledere, rennledere, trenere og andre ski-interesserte   

Foreløpig rammeprogram/innhold:    

INNHOLD 
• Teori   

• Regelverk 
• Situasjoner  
• Tips og råd 
• Temaer 

 

Ellers vil utveksling av erfaringer og drøfting av aktuelle problemstillinger stå sentralt i 
kurset. 

 

1. TDs ansvar – arrangørens ansvar 
2. Vertskapsrollen, lisens, speaker m.m. 
3. Rennreglementet, hvordan finner man fram 
4. Rennreglement 
5. Løyper, stadion 
6. Langrenn for barn, og løyper for barn 
7. Sprint, gjennomføring 
8. Jurysaker, sanksjoner 

 

Kursinstruktører:   Fridtjof Rannem og Arild Lægran  

 

Kursmateriell:  Utdeles på kurset - regelverket kan du også finne på 
http://www.skiforbundet.no/nord-trondelag/langrenn/regler-
ogretningslinjer  
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Alle som er oppnevnt som TD’er i Nord-Trøndelag Skikrets inneværende sesong er invitert til å 
delta på kurset og invitasjon er sendt direkte til disse.  

Alle arrangører av KM og NTE-cuprenn, arrangører av Midt-Norsk Mesterskap bør være 
representert på kurset. 

 
NTS oppfordrer i tillegg alle arrangører i langrenn/turrenn kommende sesong å delta.  

 

I og med at det arrangeres tre like kurs, er det opp til hver enkelt å velge sted/dato.   

 

På grunn av bestilling av bespisning er det ønskelig med en tilbakemelding på deltakelse og hvor 
du/dere møter.  

 

PÅMELDING via QuestBack  
 
Påmelding kan også gjøres på e-post til: nord-trondelag@skiforbundet.no 

Oppgi navn, klubb, Tlf, E-postadresse og hvilken dag du kommer. 

 
PÅMELDINGSFRIST: innen torsdag 21. november 2019 for møtene på Skatval og Grong, mens 
fristen til møte på Steinkjer er torsdag 28. november. 

 

Spørsmål kan rettes til Arild Lægran, mob.: 900 45 192 
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