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Til: Åke Holmstrøm, Marte Glad Remen, Elin Abelsen, Ane Marie Johnsen 
Kopi til: Arnfinn Paus, Jens Erik Nilsen 
Fra: Nancy Stien Schreiner 
Dato: 05.06.2016 

Sak: LK-møte 

Møtedeltakere: Åke, Elin, Marte, Ane og Nancy 
Sted: Skype 
Tidspunkt: 05.06.2016 kl. 19:30 – 21:30 

 

Saksliste: 
1. Nordlandscup 2016/2017 

Datoer, stilart og type renn for Nordlandscup er fastsatt.  
Gjennomgang av arrangør-søknader til Nordlandscup.  
 
Vedtak:  
Datoer for NC-renn er fastsatt i tabell nedenfor. 

   Dato Arrangør Type renn(stilart) 

NC1   11.12.16  Klassisk 

NC2   12.12.16  Friteknikk 

NC3 KM del 1  28.01.17  Klassisk –"lange"distanser 

NC4 KM del 1  29.01.17  Normal – friteknikk  

NC5   11.02.17  Normal – klassisk  

NC6   12.02.17  Friteknikk –"lange"distanser 

NC7 KM del 2 Tour de Nordland dag 1 31.03.17  Sprint friteknikk 

NC8 KM del 2 Tour de Nordland dag 2 01.04.17  Skiduathlon 

  Tour de Nordland dag 3 02.04.17  Motbakkeløp  

 
2. Tildeling av KM for 2016/2017   

KM del 1 Normal settes opp på den nasjonale KM-helga som er 28. og 29. januar 2017. 
KM del 2 Sprint/Skiathlon legges til Tour de Nordland.  
For sesongen 2015/2016 var det bl.a. lav deltagelse i KM-del 2 og NC7 og 8. Dette skyldes bl.a. 
kollisjon med Ungdommens Holmenkollrenn og turrenn i egen krets.  
 
LK har diskutert hvordan Nordlandscup skal gjennomføres. KM tildeles av LK der vi finner det 
best, og vi har bestemt at KM del 2 skal legges til sesongavslutningen som kommende sesong blir 
Tour de Nordland. Ved å legge KM del 2 som del av touren vil kunne skape et flott 
avslutningsrenn for Nordland Skikrets. Nordlandscup og KM-helger er de viktigste rennene vi har 
i kretsen for å samle oss som krets. LK har bestemt at Tour de Nordland (TdN) vil være samlende 
for Nordland Skikrets, og vi håper dette skal bidra til å få stor oppslutning om bl.a. Nordlandscup. 
Tour de Nordland er tenkt å skulle være en fast tour som skal rullere mellom klubbarrangører 
som ønsker å arrangere dette. LK samtidig at å ha NC 7 og 8 som del av denne touren er viktig i 
fremtiden.  
 
Vedtak: 
Dager hvor det arrangeres KM og/eller NC "helliggjøres", dvs. at det ikke er tillatt å arrangere 
andre kretsrenne eller turrenn i egen krets. Krets skal ta hensyn til større nasjonale mesterskap 
når KM-planlegges, dvs. at KM ikke skal legges til slike helger, dette for å støtte opp om egne 
store mesterskap i skikretsen.  
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KM del 1 arrangeres 28. og 29. januar 2017, dvs. KM Normal. 
KM del 2 arrangeres under Tour de Nordland 31. mars – 02. april 2017 
LK sjekker mulige klubbarrangører til NC5 og 6, fortrinnsvis i Salten, da dette ikke er på plass. 
 

 
3. NNM Langrenn 

Arrangeres av Kvaløysletta IL 17. – 19. mars 2017 
 
VEDTAK: 
Helgen "helliggjøres" for å støtte opp om Nord-Norsk mesterskap, dvs. ikke tillatt å ha andre 
kretsrenn/turrenn denne helga. Dvs. Vargtrekket må finne ny dato. 
 

4. Gjennomgang av øvrige søkere til kretsrenn og turrenn   
Flere klubber har søkt på kretsrenn/turrenn på 1 og samme dag. Dette forsøkes løst på 
terminlistemøter i de ulike regioner. Bysprinten kommer muligens inn som renn i april.  

 
LK savner søknader for: 
- Romjulsrennet i Drevja 
- Leirfjordrennet 

 
5. Gjennomgang av presentasjon til Terminlistemøtet   

LK har laget en felles presentasjon til alle terminlistemøtene, dette for å gi mest mulig lik 
informasjon til alle sonen 
 
NB! Vi i LK må huske PC og projektor til terminlistemøtene 

   
 


