
Referat høstmøte 28.10.2017 

 

Velkommen 

Leder i langrennskomiteen, Knut Helge Haug ønsker velkommen. 

 

Presentasjon av langrennskomiteen (LK) og øvrige møtedeltakere. 

 

Info NSF høstmøte 

Terminliste/sesong info.                                                                                                                             

Deltagelse NM stafett. Minimum 1 på laget må ha FIS poeng. Alle får fullføre. 

Basisanlegg. Rekruttering, skole og barnehage. Fremvisning snøanlegg: 

https://www.youtube.com/watch?v=NwzXbsB5leU Klubber oppfordres til å lage lignende. 

 

Utfall fluorsak 

Orientering om vedtaket.                   

Innspill fra møte: Kan det skrives retningslinjer for antall par ski? Utlånsski ved skirenn, fristil? 

               

Hvordan forholder vi oss til fluorbruk ved for eksempel HL og med smørere fra kretsen?                                                                   

Norges skiforbund jobber med fluorsaken. Nummererte ski? 

Kan ikke ha egen standard for internasjonale renn. Viktig å jobbe for lavere kostnad, miljøvennlig og 

helsefremmende tiltak. Ønsker ikke skuling. Vi må innrette oss til dette etter hvert som det kommer. 

 

Terminliste 

Presentasjon av terminlista ved Ketil Fiskvik. Ingen endringer.                                                        

Ønsker å få Midt-Norsk Mesterskap inn i terminlista. 

Forslag om å flytte frem frist for innmelding av skirenn fra 1.8. til 1.4. Unngår etteranmeldinger og  

forsinkelser med utarbeiding av terminlista. Ingen motforestillinger.                                           

Klubbene ønsker å få info pr epost i tillegg til nettsiden ifm påminning påmeldingsfrist. 

 

Uttak stafetter 

Ungdom - HL: topper 1 lag i hvert kjønn, resten fordeles jevnt. Bruke NTE-cup som uttaksrenn, etter 

ønske fra ERFA møte, samt distanse HL (vektlegges ved tvilstilfelle). 

     

Ungdomsstafett: uttak fra to fristilrenn NTE-cup + sprint hovedlandsrenn.   

 

Junior: Topper 2 lag i hvert kjønn, resten fordeles jevnt. 

 

 

 

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


Renn og mesterskap 

Ny fane på NTS nettside under langrenn :‘Renn og mesterskap’ . Der legges info fortløpende om 

MNM, HL, junior- og seniorrenn.  

Info om prosess rombestilling ved cup og mesterskap. Offentliggjøring av arrangør bør gå ut samtidig 

til alle kretser, vanskelig å unngå lekkasjer.   

NM del II, Alta. Utfordring med fly og overnatting. 

Fiskvik, viser oversikt arbeidsoppgaver/ansvar ifm NC. Folk fra Meråker bidrar med sekundering mm. 

Påmelding Beitostølen kommer ca 10.11.17. 

 

Kompetanse 

Trener 1 kurs arrangeres i Steinkjer i midten av november. Invitasjon på hjemmesiden skikretsen. 

Utarbeides nytt kurs til nye trenere/foreldre: grasrottrener, 8 timers kurs: 4 t felles + 4 timer e-læring. 

Aldersgruppe 8-12 år. 

NTS tar imot bestillinger av trener kurs. 

Suksess med temakveld med Tor Arne Hetland, Steinkjer. 100 deltakere. Fortsetter med lignende. 

 

Videreføring av grønn plakat – rekruttering 

Einar Lund ved N-T idrettskrets presenterte ‘grønn plakat’. Slik vil ungdomsidretten i N-T ha det.     

Alle klubbene kan få besøk for presentasjon og gjøres kjent med dette.  

Valgfri ‘klasse’, må søkes om. Bra for breddeutvikling. Kan møte motstand. 

Ønsker å nå de som ikke er med på noen idrett. 

Lenke til ‘grønne plakat’:  

https://www.skiforbundet.no/nord-trondelag/slik-vil-vi-ha-ungdomsidretten-i-nt/ 

 

Innkommende saker 

Ingen 

 

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. 

 

Deltakere; 

Jorunn Lilleslett LK/ Grong IL 

Heidi Sivertsen Leirådal IL 

Mona Hjellsand Il Hållingen 

Fridtjof Rannem Henning IL 

Randi Steinsli Leirådal IL 

https://www.skiforbundet.no/nord-trondelag/slik-vil-vi-ha-ungdomsidretten-i-nt/


Sivert Rannem Inderøy IL 

Mari Gudding Vinne Skilag 

Lars Håkon Bjugan Leksdal 

Haldis Dahl IL Hållingen 

Frode Estil Meråker vgs 

Nina Brørs LK/ Beitstad IL  

Ketil Fiskvik LK/ Stjørdals-Blink 

Bente H. Sundsvik Frol IL 

Siv Jørgensen NTS 

Stein Erik Granli Grong IL 

Knut Helge Haug LK/ Ekne IL 

Merete Haugen Leksdal il 

Jan Erik Granamo Henning Skilag 

Håvard Rokke Stjørdals-Blink 

Ole Martin Veske LK/ Nessegutten 

Svein Kleppa Beitstad IL  

Leif  Kjesbu Ogndal IL 

Els  De Keyzer Lie Skatval Skilag  

 


