
Sonemøter 2015 

Sortland 26.10 (12 stk. Fra Stokmarknes, Åse, Kabelvåg, Alsvåg og 
Sortland) 

Korgen ILs klubbhus Vesterli 28.10 ( 5 stk fra B&Y ,Mosjøen, 
Korgen og Halsøy) 
Idrettens Hus, Bodø 29.10 
 (5 stk fra Fauske, IIL og Vinger) 
Alle dager kl. 18.00-20.30 
I parantes antall og frammøtte klubber 



Saker… 

•  Telenorkarusellen –  
•  Terminlista 
•  Idrettsregistrering 
•  Nytt fra krets/Forbund 

•  Klubbundersøkelsen  
•  Antidoping 

•  Reiser til jr-NC HLR og jr-NM (langrenn)  
•  LSV-lua 2016 
•  Klubbens kvarter – Spørsmål? 

 



Telenorkarusellen 1 

•  Nå kan klubber som er medlemmer av 
skikretsen søke om ny sesong med 
Telenorkarusellen. (Husk å søk innen 8.11 !) 

•  Søknadsfrist er 8. november. Sjekk 
hjemmesida 

•  Målet er at Telenor Karusellen skal være ett 
barnearrangement som skal være lett å 
arrangere og attraktivt å være med på. 
Responsen har vært enorm og 75.000 unge 
skiløpere har deltatt mens 540 klubber har 
vært arrangører (2014)! 



Telenorkarusellen 2 

•  Årets arrangementspakke består av: 
•  Pannebånd (alle) 
•  Distansekort (alle) 
•  Diplomer til barna (alle) 

•  Nye arrangører:  
•  Startnummer, start-målseil,arenaseil,arrangørvester, 

Klistremerker, ev. Hoppvimpler 

•  Tidligere arrangører: 
•  Utstyr det er behov for (mistet/ødelagt) 



Terminlista 

•  Terminlista finnes på 
Langrenn,Turrenn samt Alpint er nå  lagt ut . 
Hopp/Kombinert er snart klar 
•  Renn i nordfylket 

•  Renn på Helgeland 

•  Renn i Salten  

•  Terminlistens hovedpunkter Dette er ”sentrale” 
renn norgescup NM og lignende. 



Online betaling - kretsrenn 

•  Dere må melde inn klubben som 
«betalingsmottaker» før denne funksjonen er 
klar. Dette gjøres i Sportsadmin under 
Organisasjon og betaling (i venstre marg) 
Dette gjør dere bare en gang, så vil alt være 
klart for å legge inn betaling på fremtidige 
arrangement. Har dere problemer med dette, 
kan dere kontakte IT-support på 03615. 

•  Viktig å gjøre før utøverne begynner å melde 
seg på! 



Idrettsregistreringen 2016 

•  Alle klubber vi om kort tid motta epost om å 
registrere aktiviteten som foregikk i sesongen 
2014-15 

•  Hvordan registrere? 
•  Aktivitet for fjorårets vinter. 
•  De  som driver en aktivitet og de som legger til rette 

for arrangement, trenerene og f.eks ”vaffelsteikere”. 
•  Kravet er at vedkommende er medlem av klubben 

og dette er en ting som gjøres ”regelmessig” 

•  Gir klubben sin del av Lokale aktivitetsmidler 
som alle kommuner mottar. Høy aktivitet gir 
større inntekt.  



Reiser NC-jr NMjr  1 

•  LK og Nordland Skikrets organiserer opplegg 
til følgende opphold: 

•  Norgescup jr. Steinkjer 8-10.1.2016 
•  Vi har reservert overnatting (hytter) på Føllingstua 

rett utenfor byen. Påmelding kommer om kort tid på 
vår nettside/FB  

•  Reiseleder: Steinar Heriksen 

•  Ungdomsstafett 7.2.2016 (Merk tidspunkt) 
•  Uttakskriterier 
•  Uttakskriteriene er oppdatert på hjemmesida 
•  Reiseleder: Nancy Stien Schreiner og Ane Johnsen 



•  Norgescup jr. Hovden og NM jr. Sprint 
12-14.2.2016 

•  Vi har reservert 39 senger på Hovdehytta. Påmelding 
kommer, Reiseleder? 

•  Hovedlandsrenn nordisk Fauske Rognan, 
25-28.2. 2016 
•  Vi har reservert 25 dobbelt rom (Radisson Bodø) 

Det jobbes også med andre løsninger (LK) -  
•  Reiseleder Marte Glad Remen og Nancy Stien 

Schreiner 

•  Jr-NM på Vang 10.3- 13.3.2016 
•  Vi har reservert Ole Reistad Senter til ca. 54 

personer-Elverum. Påmelding kommer 
Åke Holmstrøm ? 

 

Reiser NC-jr NMjr  2 



Reiser NC-jr NM del 2 

•  NM del 2 – finale JR NC Beitostølen 
31.03-03.04  - Info kommer 



Reiser NC påmelding 

•  Påmelding via Langrenns hjemmeside 
(kommer). Link til påmelding 

•  Hjemmesida 



LSV-Lua 2015-16 

•  Årets lue selges på 2 måter: Gjennom LK – 
Kontakt Nancy Stien Schreiner. (250,-) 

•  Eller direkte til medlemmer – de det gjelder har 
fått en epost (300,- og er lik årets 
”medlemsavgift”) 

•  Luesalget støtter Langrennssporten lokalt og 
nasjonalt 



Nytt fra forbund og krets 

•  Klubbundersøkelsen 2015 
•  Antidoping se link- Viktig at alle klubber 

gjennomfører dette – det meste kan gjøres på 
nett! 



Klubbenes kvarter 

•  Spørsmål, innspill? 


