
 
 

 
 

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. 
 
 
DEN STORE IDRETTSHELGA INNLANDET 
… arrangeres 27-28. oktober på Lillehammer, 
     for tillitsvalgte, trenere, foreldre og utøver fra ALLE klubber og ALLE grener. 
 
Vi håper mange av skiklubbene og -gruppene prioriterer denne helga, dette blir et viktig 
samlingspunkt for idretten i Hedmark og Oppland. 
 

I tillegg til et spennende fellesopplegg, inviterer skikretsene til Trenerseminar, TD- og 
arrangørseminar og Klubbutviklingstema, for ungdommen (født 2002-2005) inviterer til en 
annerledes forflytningssamling. 
 
 
 
RENNSØKNADER 2017-18 – langrenn/turrenn og hopp/kombinert 
Ønsker DIN klubb å arrangere kretsrenn kommende sesong? 
Husk å legge inn rennsøknad i SportsAdmin! 
… siste frist er 1. september! 
 
 
NSF FAGPORTAL 
Har dere fått med dere denne? 
Fagportalen er Skiforbundets nye fagside med felles for alle grener, 
for innsatsområdene trening og aktivitet, kurs og utdanning, klubbutvikling, arrangement og 
anleggsutvikling. 
Her finner dere informasjon, tips og ideer for både trenere, ledere, utøvere, foreldre og 
arrangører innenfor barne- og ungdomsidretten. 
 
 
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 15-16. september, påmeldingsfrist 7. sept 
* Trener 1 langrenn barmark, på Hadeland (Svea) 13-14. oktober, påmeldingsfrist 5. okt 
* Trener 1 langrenn barmark, Midt-Gudbrandsdalen, 3 kvelder i september/oktober 
 
Er det ønsker om andre kurs, eller kanskje kurs i nærheten av der du bor? 
Ta kontakt med Martin Galleberg, martin.galleberg@skiforbundet.no, tlf. 941 38 191 
 

NYHETSBREV 

August 2017 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/idrettshelga-innlandet-2017/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/rennsoknader-2017-18-langrenn2/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/rennsoknader-oppland-2017-18-hopp-kombinert/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/skiforbundets-fagportal/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/trenerkurs-lillehammer-ski-barmark/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/trenerkurs-hadeland-ski-barmark/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/trener-1-midtdalen-2017-oppland/
mailto:martin.galleberg@skiforbundet.no


 
 
FIS-LISTE LANGRENN 2017-18 
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 25. september! 
 
 
RULLESKIRENN høsten 2017 
Følgende renn gjenstår: 
* Øverbyrennet onsdag 30. august, Øverby Skistadion, Gjøvik  
* GD-rennet fri teknikk torsdag 7. september, Birkebeineren Skistadion 
* ØTS-rennet søndag 1. oktober, Karidalen Skisenter 
 
 
SAMLINGER LANGRENN høsten 2017 
* Interkretssamling 15-16 år, helgen 1-3. september på Sjusjøen, påmeldingsfrist 28. august 
* Åpen juniorsamling uke 40 på Natrudstilen/Sjusjøen, påmeldingsfrist 20. september 
* Forflytningssamling f. 2002-2005, ifbm. Idrettshelga på Lillehammer lørdag 28. oktober 
* Snøsamling 15-16 år, desember på Lygna, mer info kommer 
 
 
 
BESTILLING AV OVERNATTING 2017-18 LANGRENN 
Det er nå lagt ut linker til bestilling av overnatting til de arrangørstedene som er klare. 
NSF viderefører ordningen fra i fjor, med felles organisering av overnatting ifbm. NM/NC 
junior. 
Mht. Hovedlandsrennet på Lygna – vi mangler de siste detaljene, info kommer så snart det 
er klart. 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Og vi minner nok en gang om skikretsens side på Facebook, 
som gjør det lettere å følge med på alt som skjer! 
Vi har nå passert 3.000 følgere! 
 
Med ønsker om en strålende siste augusthelg! 
 
 
 
 
Skihilsen fra 
  
Ellie Lein 
Administrasjonssjef 
Oppland Skikrets 
  
Mobil: +47 977 71 953 
ellie.lein@skiforbundet.no 
  
 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/fis-langrenn-oppland-17-18/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/rulleskirenn-2017/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/interkretssamling-15-16-ar/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/apen-juniorsamling-langrenn-oppland-2017/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/idrettshelga-innlandet-2017/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/overnatting-2017-18-langrenn-oppland/
https://www.facebook.com/Oppland-Skikrets-128963377151524/timeline/
mailto:ellie.lein@skiforbundet.no

