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Til: Møtedeltagere, kretskontor, kretsleder 
Kopi til: Marte Glad Remen 
Fra: Nancy Stien Schreiner 
Dato: 01.11.2016 

Sak: LK-møte 

Møtedeltakere: Åke, Elin, Ane og Nancy 
Sted: Skype 
Tidspunkt: 01.11.2016 kl. 20:00 – 22:00 

 

Saksliste: 
1. Informasjon fra høstmøte i regi av Norges Skiforbund v/Åke Holmstrøm 

a. Astmasak Martin Johnsrud Sundby 

b. Dopingsak  Therese Johaug 

i. NSF redegjorde for hva Skiforbundet hadde foretatt seg i dagene etter kunngjøring av 

dopingsak Johag 

ii. Kritikk fra langrennsmiljøene ang. lite informasjon rundt dopingsaken 

iii. Telefonmøte med kun noen få kretsledere fra NSF's 16 skikretser. NSF fikk kritikk for ikke 

å ha tatt kontakt med samtlige skikretser.  

 

c. Regelendring stavlengder  

i. Klassisk – 83 % av kroppshøyde 

ii. Skøyting – 100 % av kroppshøyde 

iii. Kroppshøyden males med skisko på, fra et flatt underlag og opp til issen. Stavlengden 

måles fra stavens pigg (spiss) opp til der hvor håndreimen går inn I staven. Alle mål skal 

angis i hele cm, med vanlige avrundingsregler (0,4 avrundes ned, 0,5 forhøyes opp). 

 

d. Utprøving av stakefrie soner 

Hjemmel: Rennreglementets pkt 310.2.1.4, se vedtak i vedlegg fra høstmøtet. 

i.  VEDTAK fra høstmøtet 
For sesongen 2016-2017gjelder følgende retningslinjer:  

 Vi skal som minimum ha soner på alle norgescup junior, stafett i NM jr, sprint og 
stafett i HL og på senior-cup på Gålå  

 Ordningen blir løpende vurdert gjennom sesongen 

 Det kan fortsatt være mulig å innlemme flere renn i ordningen 

 Skikretsene oppfordres til å prøve sone-ordningen  

 Juryen har den endelige avgjørelsen i forhold til den praktiske gjennomføringen 
på rennstedet.  

ii. Prøveprosjekt for NC, NM og HL 

e. For flere regelendringer se, vedlagte dokument fra høstmøtet 

 

f. Overnattingsopplegg i regi av Norges Skiforbundet 

i. Kom tilbakemelding om at prisene er for høy ved enkelte hotellovernatting (bl.a. Voss) 

Det er opp til hver enkelt krets å forhandle priser med hotellet.  

ii. Den sentrale komite som jobber med overnatting vil komme med revidert rutine for 

booking og forhandling av sentrale avtaler for å unngå at hver enkelt krets må forhandle 

frem priser. 
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2. Overnattingsopplegg for Nordland Skikrets sesongen 2016/2017 

b. LK har overtatt ansvar for overnatting i skikretsen 

c. Hver klubb må gjøre opp for seg selv før avreise fra hotell, er det rom som ikke blir betalt, blir 

dette hver enkelt klubb sitt ansvar 

d. Hver klubb skal utnevne en ansvarlig leder  

e. Norgescup NES i Romerike 

i. Overnatting ved Best Western Hotell på Gardermoen 

ii. Ca. 1000 kr pr. natt pr. dobbeltrom inkl. frokost 

iii. Sjekker mulighet for rimeligere overnatting i området 

1. Forespørsel er sendt 

2. Følges opp i løpet av uken 

f. Hovedlandsrenn TOLGA 

i. Skoleovernatting er bestilt av Nordland Skikrets, ser på annet alternativ 

g. Norgescup på VOSS 

i. Hotell er dyrt 

ii. Det er sjekket mulighet for camping/leiligheter etc., men dette er fullbooket 

iii. Skoleovernatting sjekkes 

h. NM Jr i HARSTAD 

i. I utgangspunkt er det overnatting ved hotell, dersom dette blir dyrt vurderes 

skoleovernatting.  

ii. Hvilket hotell er ikke bestemt 

i. Generelt er prisene er for høy på ved hotellovernatting, det er opp til hver enkelt krets å 

forhandle priser med hotellet. Nordland har ikke vært flink nok til å forhandle priser, ei heller å 

være tidlig ute med annen overnatting 

j. Info-skriv ang. kretsovernatting utarbeides og sendes klubber 

 

3. Årshjul LK 

a. Oppdatering av årshjul pågår, ikke ferdig, fortsetter i neste LK-møte 

b. Info-skriv til TD og arrangør sendes ut i forkant av hvert renn 

c. Info-skriv ang. Nordlandscup sendes ut i forkant av sesongstart 

d. Info-skriv ang. premiering for hvert enkelt Nordlandscup-renn sendes arrangører av Nordlandscup 

2016/2017. 

 

4. Salg av LSV-luer for 2016 

a. Avsluttet 

 

5. LSV-luer 2017 

a. LK skal også LSV-luer også i 2017 

b. Opprette mCash og/eller Vipps for innbetaling direkte til kretskonto 

c. Bestiller både treningslue og paradelue 

 


