
 
 
 

 

 

Det er lagt ut en del saker på hjemmesiden som det kan være aktuelt å sjekke ut. 

Scroll deg nedover, klikk på linkene og les mer. 

 

 

STORSAMLING PÅ BEITOSTØLEN   

… arrangeres helgen 17-18. september,  

    og er for tillitsvalgte, trenere, foreldre og utøver fra ALLE klubber og ALLE grener. 

… påmeldingsfrist 4. september 

 

Parallelt med høstmøtet arrangeres Breddesamling   

på tvers av grener, for aldersgruppen 11-16 år (født 2000-2005) 

… påmeldingsfrist 4. september 

 

Vi håper å treffe mange av dere på Beitostølen denne helga! 

 

 

 

 

RENNSØKNADER 2016-17 – langrenn, turrenn, hopp og kombinert 

Ønsker DIN klubb å arrangere kretsrenn kommende sesong? 

Husk å legge inn rennsøknad i SportsAdmin! 

… siste frist er 1. september! 

 

 

OVERGANG TIL NY KLUBB? 

Husk at alle klubboverganger for utøvere over 13 år meldes inn i god tid før ny sesong! 

 

 

BYTTEHELGEN 2016 

Sparebank1 og NSF fortsetter samarbeidet og inviterer til byttehelg i november. 

Klubber kan melde sin interesse, siste frist 10. september 

 

 

SØK OM PROSJEKTMIDLER 

... til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter. 

 

 

 

NYHETSBREV 

August 2016 

http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/8/storsamling-2016/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/8/rennsoknader1/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/7/overgang/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/8/byttehelgen/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/8/sok-om-midler/


TRENERKURS 

Kompetanse er viktig! 

Og jo yngre utøverne er, jo viktigere er det med gode trenere. 

Skikretsen arrangerer derfor flere Trener 1-kurs denne høsten, for de som skal trene barn 6-

12 år: 

 

* Trener 1 langrenn barmark, på Lillehammer lørdag 3. september, påmeldingsfrist 28. august 

* Trener 1 langrenn barmark UNG, på Beitostølen 17-18. september, påmeldingsfrist 4. sept 

* Trener 1 alpint barmark, på Lillehammer søndag 16. oktober , påmeldingsfrist 12. oktober 

 

Er det ønsker om andre kurs, eller kanskje kurs i nærheten av der du bor? 

Ikke nøl med å ta kontakt med Jo Mork, jo.mork@skiforbundet.no, mobil 990 14 838 

 

 

 

 

LANGRENN 
 

 

FIS-liste langrenn 

Husk at det er klubbens ansvar å melde inn og ut løpere av FIS-lista. 

Sjekk lista over aktive utøvere og les mer på skikretsens hjemmeside 

… siste frist for å melde inn endringer er 20. september! 

 

 

Rulleskirenn høsten 2016 

* GD-rennet torsdag 1. september, Birkebeineren Skistadion 

* Øverbyrennet onsdag 14. september, Øverby Skistadion, Gjøvik 

* IDT/ØTS-rennet lørdag 1. oktober, Karidalen Skisenter 

 

 

Samlinger høsten 2016 

* Interkretssamling 15-16 år, helgen 2-4. september på Natrudstilen/Sjusjøen 

* Åpen juniorsamling uke 40 på Natrudstilen/Sjusjøen 

* Snøsamling 15-16 år, helgen 25-27. november på Natrudstilen/Sjusjøen 

 

 

Bestilling av overnatting 2016-17 

Det er nå lagt ut linker til bestilling av overnatting til de arrangørstedene som er klare, 

KLIKK HER. 

Legg merke til utprøving av ny ordning for overnatting ifbm. NM/NC junior. 

 

 

http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/7/tid-for-kurs/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/7/trener-1-langrenn-barmark/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/7/trener-ung-kurs-langrenn/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/7/trener-1-alpint-barmark/
mailto:jo.mork@skiforbundet.no
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/8/rennsoknader1/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/8/gd-rennet-2016/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=18022&page=Interkretssamling+15-16+%C3%A5r
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/8/apen-juniorsamling-langrenn/
http://www.skiforbundet.no/oppland/langrenn/kretsopplegg-nasjonale-renn/


 

 

ALPINT 

 

Årsplan alpint Oppland 2016-17 

KLIKK HER for å se alpinkomiteens forslag til årsplan for sesongen 2016-17. 

 

 

 

 

 

TELEMARK 

 

Breddesamling i Lom 2-4. september 

NSF Telemark og Oppland Skikrets inviterer til breddesamling, KLIKK HER for å lese mer. 

 

 

 

 

 

HOPP/KOMBINERT 
 

Lyst til å bli hoppdommer? 

NSF hopp søker etter hopp- og kombinertinteresserte til forbundsdommerkurs. 

KLIKK HER for å lese mer! 

 

 

 

http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/7/arsplan-alpint-2016-17/
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=18290&page=Breddesamling+ski+og+barmark
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=18211&page=Forbundsdommerkurs

