
 Referat LK-møte nr. 12. 2021 - 23  

  
Til: Langrennskomiteen, Nordland Skikrets.  
  
Møtested: Teams 

Møtestart: Mandag 5. september 2022 kl. 20.00. 
Tilstede: Stig, Ann Merete, Anniken, Mariell, Mona 

Forfall: Halvard 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 46, 2021–23  
Jentesamling 
  

 
Jentesamling v/Mariell 
- Fornøyd med samlingen 
- 8-10 deltagere 
- Noe frafall 
- Ingen deltagere fra nordfylket. Få utøvere i den gruppen. 
- Anniken og Mariell ledet samlingen 
- Evalueringsmøte i neste uke. 
- Lage spørreskjema og sende ut. 
 

Mariell,  
Mona 

 
Sak 47, 2021-23 
Felles reiseopplegg 
 
 

 
Felles reiseopplegg  
Gjelder NC og NM junior, Hovedlandsrennet og HMKH 
Ungdomsstafett.  
- Reiseinstruks Hovedreiseleder. Oppdatering av instruksen. 
Anniken ser på denne. 
- Reiseledere. Spørreskjema hvor man kan melde seg på 
som hovedreiseleder sendes klubbene. Mona ordner denne. 
- NSF Overnatting – felles booking. Behov utfra antallet i fjor. 
Mona sjekker hvordan det ligger an. 
- Felles smøreopplegg. Felles smøreopplegg i regi av 
arrangør testes ut på Hovedlandsrennet.  
Hovedreiseleder på nasjonale renn må sikre at alle løpere 
har tilgang til smøring av ski. 
Kjøpe smøretjenester. Forespørre leverandører uavhengig 
av ant. løpere, stk. pris - Swix, Maxplus. 
- Tilby felles: logistikk, samkjøring, sekundering, overnatting, 
lagledermøter, bistå med praktiske ting, orienteringsmøte, 
uttak stafetter, informasjonsdeling, bilde og resultater til 
kontoret. 
 

Anniken, 
Mona 

 
Sak 48, 2021-23 
Handlingsplan 
 

 
Handlingsplan 
- Ikke gjort 
- Ingen lest gjennom dette til sonemøte i Salten 
- Prøve å korte ned så mye som mulig. 
Fire punkter 
Ta utgangspunkt i våre utfordringer – Avstander, tredeling. 
- Lage samlingspunkter i Barmarksperioden 
- Ikke legge lista for høyt. Lav terskel. 
- KM og Nordlandscup. Gjøre det attraktivt slik at alle deltar 
 

Anniken, 
Halvard 



 
Sak 49, 2021-23 
Sonemøter 

 
Sonemøter 
- Salten. Avholdt. 
- Helgeland. Utsatt og endres evt. til Teams møte i samråd 
med klubber.  
Stig har mulighet å være med om det blir 13/9 eller 14/9. 
- Nordfylket 15/9.  
 
- Forslag om rekrutteringsarrangement i alle soner, samtidig 
som NNM. Skicross. Noe skiklubbutvikler kan jobbe med? 
 

Stig, Halvard, 
Mona 

   

 


