


Agenda

• Velkommen

• Presentasjon

• Info NSF høstmøte

- Utfall av fluor sak

• Videreføring av grønn plakat v/Einar Lund

• Terminliste

• Uttak stafetter

• Renn og mesterskap

• Kompetanse

• Innkommende saker

• Åpen post

• Avslutning



Tverridrettslig samling 13-16 år



Presentasjon

LK

- Leder Knut Helge Haug, Kompetanse

- Nestleder Ole Martin Veske, 13-16 år, 

rekruttering

- Medlem Andreas Myran Steen, Senior

- Medlem Nina Brørs, Junior, Økonomi

- Medlem Jorunn Lilleslett. 13-16 år, Anlegg

- Medlem Ketil Fiskvik, Junior, Arrangement



Info NSF Høstmøte

• Terminliste/sesong info NB revideres 

underveis

• Deltakelse NM stafett

- Minimum 1 på laget må ha FIS poeng

- Alle får fullføre

• Grasrot-trener- 8t. 

• Basisanlegg

https://www.youtube.com/watch?v=NwzXbsB5le

U

https://www.youtube.com/watch?v=NwzXbsB5leU


Grønn plakat - Presentasjon og gjennomgang 

v/ Einar Lund, NTIK



Fluorsaken

• «Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og 

med 16 år, men først når det finnes sikre kontrollmetoder som kan identifisere 

fluor under skiene før start i skirenn.

Metoder for kontroll finnes ikke per dags dato, men flere arbeider for å få dette 

på plass.

• Frem til dette forbudet trer i kraft oppfordres alle skikretser og klubber til å 

benytte glidprodukter uten fluor – i alle skirenn – spesielt i årsklasser til og med 

16 år

Når sikre kontrollmetoder er på plass, skal forbudet gjelde fra 14 dager etter at 

alle kretser og klubber har mottatt informasjon fra NSF om at forbudet inntreffer.

For å begrense helse- og miljøskade ved bruk av fluor vil Langrennskomiteen i 

Norges Skiforbundet oppfordre alle til å påse at vedtatte smørevettregler og 

regler for avfallshåndtering blir fulgt»



Terminliste

• Terminliste v/Ketil Fiskvik

• Link til NTS hjemmeside

https://www.skiforbundet.no/nord-trondelag/langrenn/


Uttak stafetter

• Ungdom 

- Topper 1 lag i hvert kjønn, resten fordeles jevnt

• Junior: 

- Topper 2 lag i hvert kjønn, resten fordeles 

jevnt



Uttaksrenn: 

• Ungdomsstafetten: 
Fristil renn NTE cup: 

(Stjørdals sprinten 20.01) 

(Steinkjer skifestival 10.02)

+ sprint hovedlandsrenn.

• Stafett Hovedlandsrennet:

- NTE cup renn (2 av hver stilart)

- Distanse hovedlandsrenn (vektlegges ved tvilstilfelle)

• Jr-NM stafett

- Norges cup Holmenkollen

- Distanserenn Jr NM



Renn og Mesterskap

• Gjennomgang av renn og mesterskap.

• Link NTS hjemmeside (oppdateres underveis)

https://www.skiforbundet.no/nord-trondelag/langrenn/renn-og-mesterskap/


Kompetanse 

• Trener 1 kurs med oppstart i Steinkjer

https://www.skiforbundet.no/nord-

trondelag/nyhetsarkiv/2017/10/invitasjon-til-

trener-1-kurs/

• Utarbeiding av nytt kurs: Grasrot-trener

• Suksess med temakveld Steinkjer. 

https://www.skiforbundet.no/nord-trondelag/nyhetsarkiv/2017/10/invitasjon-til-trener-1-kurs/


Innkommende saker

• Ingen saker innmeldt



Åpen post

• TD kurs blir tilbudt èn kveld i midten av 

november. Gjennomgang av regelverket og 

problemstillinger.

• Det anbefalers å bruke SAS sportsreiser. 

Reiser kan avbestilles uten gebyr.



Avslutning

• Takk for oppmøte, vel hjem! ☺




