


VELKOMMEN TIL ERFA-MØTE NTS 2020/21



Agenda

1. Åpning  - Innledning 

2. Status - informasjon fra LK

3. Oppsummering/Evaluering av sesongen 

2020/2021

- Arrangement 

- Aktivitetstilbud

- Bredde - rekruttering

4.  Planer for sesongen 2021/2022

5.  Eventuelt/Innkomne saker



Skirenn sesongen 2020/2021

Før jul

3 skirenn

Arrangementene ble gjennomført med 1 kohort 
(200 personer bestående av utøvere/trenere/foreldre)

• Kvelifjellrennet 13.des
11 år -senior Lierne IL

• Førjulsrenn i Børgefjell Røyrvik IF

11 år –senior

• Romjulsrennet 29.des Lierne IL

NTE-cup 13 -16 år

KM junior og senior

Stor takk til Lierne IL og Røyrvik IF som tok på seg arr. på kort varsel.

Gjennomført i henhold til gjeldende smittevernplaner på en utmerket måte.



Skirenn sesongen 2020/2021

Etter jul

• 8.januar besluttet LK å utsette alle kretsrenn ut januar 

måned grunnet Covid 19.

• Koronaveileder fra NSF: Alle kretsrenn utsatt til 14. 

februar.

• Kretsrenn tillatt fra 23.februar.



24 timers løp

Inderøy IL arrangerte 24 timersløp 15.-16.januar. 

Genererte løp i flere 

skiklubber/kommuner 

etterpå. Spredte seg 

også til andre deler av 

landet. Har skapt stor 

skiglede og 

engasjement. 

Lavterskel, samlet 

bredt , passet for alle. 



23.Februar 

Åpnes for skirenn for barn og unge tom. junior.

• 28.februar: Kretsrenn Beitstad/Følling IL – Avlyst grunnet flom

• Kretsrenn i Røyrvik – Avlyst grunnet flom.

• 4.mars: Vinnesprinten – arrangert i Blommen skisenter.

• 6.mars: KM 13-16 år – Ogndal IL. Arrangert på Steinkjer Skistadion.

• Kretsrenn 11-12 år.

• Tomannsstafett - Kvam IL 8 – 12 år

• 7.mars: KM stafett: Leksdal IL

• 13.mars: KM sprint junior: Inderøy IL – Petter Northug skistadion

• Kretsrenn 8-12 år: Inderøy IL – Petter Northug skistadion

• 14.mars: Stjørdals sprinten

• NTE cup 13-16 år - Lierne IL

• 20.mars: Børgefjellrennet 8 år – junior

• 21.mars:  Aasgutenrennet- Kretsrenn 8 – 12 år og junior. KM og NTE- Cup 13-16 år

• NM jr. avlyst

• Midt - Norsk Mesterskap- Avlyst

• Storlirennet - Avlyst

• NM senior del 2 - Avlyst



STOR AKTIVITET PÅ KLUBBNIVÅ

Klubber melder om stor deltagelse på skileik og 

skitreninger.

Telenor-karusell gjennomført i hele kretsen.

Eks: Steinkjerskiklubbfestival skileik – junior

Meråker og Steinkjer vgs. har gjennomført egne 

skole-cuper for sine utøvere.



"Isbolen 24 timers» , sesongens siste skifest!

Vil vi utvikle konseptet til neste år?               

Massemønstring over hele fylket på samme 

helg.



Kompetanseutvikling/rekruttering

• TD kurs 2.des gjennomført på Teams 

• Trener

• Trener 1 kurs Namdal Ski okt –nov

• Trenerutviklere i kretsen- soner

• Grasrottrener

• Trener 1

• Inspirasjonskvelder

Lite aktivitet denne sesongen grunnet Covid 19.

• Trenerkartlegging på tvers av gren blir sendt i 

mai til klubb, for å få en oversikt over kretsens 

tilstand. 



PLANER FOR SESONGEN 2021/2022

vår/sommer/høst

• Hovedpunkter nasjonal terminliste ikke klar

• Søknadsfrist rennsøknader i NTS ca. 

1.september

• Sonesamlinger 13-16 år fra august – oktober

• Samlinger på tvers av krets for 13-16 år

• Tverridrettslig samling Steinkjer oktober

• Videreføre og styrke samarbeidet med 

Meråker og Steinkjer vgs angående åpne 

juniorsamlinger

• Bidra til felles samlinger for Meråker og 

Steinkjer vgs for junior



Planer sesongen 2021/2022

• Rulleski-cup ? 

13 – Sen . Bandy for yngre utøvere.

Meråker, Selbuskogen, Blommen og Steinkjer

Skal vi ha det, hvem vil arrangere , når skal vi        

ha det  

• Camp Meråker – NTS støtter hver deltager fra 

NTS med 200 kr,-

• Hovedlandsrennet 2023

Meråker og Skogn



Eventuelt 

• Innspill fra Følling, Rygg og Kvam IL.

• 24 timers renn – videreføring med ei felles 

helg for hele kretsen neste seong

• 2-manns stafett 8-12 år uten tidtaking.

• Behovet for slike renn uten tidtaking og rangering er 

der. Også for eldre utøvere.

• Flere slike arr. neste år?



Emil Iversen 

Verdensmester 50 km i Oberstdorf

Takk for oppmøte! 




