
 
 

 

Snøen er i ferd med å smelte, mens skikretsen retter fokus mot neste sesong. 

Scroll deg nedover, klikk på de blå linkene og les mer. 

 
VÅRMØTER 2018 
Det arrangeres ikke et stort felles vårmøte i vår, kun grenvise Vårmøter: 

* Vårmøte Langrenn, onsdag 23. mai kl. 18.00 

* Vårmøter Hopp/kombinert, torsdag 24. mai kl. 18.00 

* Vårmøte Alpint, tirsdag 29. mai kl. 19.00 på Lillehammer 

 
STORSAMLING PÅ GÅLÅ, 15-16. SEPTEMBER 2018 

Oppland Skikrets inviterer til en ny storsamling til høsten, 

der det vil bli både breddesamling for ungdom, aktivitetslederkurs, inspirasjonsforedrag og ikke minst 

mye faglig innhold. 
 

Vi ønsker både tillitsvalgte, trenere, foreldre og utøvere velkommen – kort sagt alle som har et hjerte 

for skiidretten i Oppland. 

Klikk her for å lese mer. 

 
SAMORDNET RAPPORTERING 

Da er tiden her, alle idrettslag skal rapportere inn en del nøkkelopplysninger. 
 

For å bistå dere ute i klubb, har vi laget en oversikt over hva som skal sendes inn og hvordan dere 

praktisk får rapportert inn riktige tall på aktive medlemmer i klubben, klikk her for å lese mer. 

NB! Siste frist 30. april. 

 
SKIUTVIKLER SILJE – snart på et møte nær deg? 

Vi minner om at vi har en skiutvikler som mer enn gjerne kommer ut til DIN klubb! 

 
JUBILEUMSPOKALEN 2018 

Jubileumspokalen 2018 for skal deles ut til en skiutøver i juniorklassen i Oppland,  

kandidater fra alle grener kan nomineres.  
 

Nå trenger vi hjelp fra dere ute i klubbene til å nominere kandidater.  

Klikk her for å lese mer, siste frist 11. mai. 

 
LANGRENN 
 

Planlagte samlinger høsten 2018 

* Interkretssamling 15-16 år, Natrudstilen 31. august – 2. september 

* Snøsamling 15-16 år, Gålå 7-9. desember 
 

Den tradisjonelle juniorsamlinga i uke 40 vil i høst bli erstattet med et par helgesamlinger,  

mer info legges ut på skikretsens hjemmesider etter hvert. 

 

NYHETSBREV 

April 2018 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/4/varmote-langrenn-2018-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/4/varmote-hopp-kombinert-2018-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/4/varmote-alpint-2018-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/4/storsamling-2018-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=70908&page=Samordnet+rapportering+2018
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/4/silje-knox-ny-skiutvikler-oppland-skikrets/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/4/jubileumspokalen-2018-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=71664&page=Interkretssamling+15-16+%C3%A5r

