
 
 

 

Vel overstått sommer til alle! 
Sola har snudd, kveldene blir mørkere og det går mot vinter igjen… 
Og vi blikker framover mot det som skal skje i  månedene framover, 
med et håp om at det meste kan arrangeres - i tråd med til enhver tid gjeldende smittevernregler. 
 
Men –  
med dagens store usikkerhet pga. korona, ber vi alle følge fortløpende med på 
skikretsens hjemmesider og Facebook-side, da endringer kan skje raskt. 
 
Scroll deg nedover, klikk på de blå linkene og les mer. 
 
______________________________________ 
 
 

KORONAVEILEDER  
Skiforbundet har utarbeidet en egen veileder for gjennomføring av treninger, samlinger og 
konkurranser for klubber og kretser, 
KLIKK HER for å lese mer. 
 

Se også Folkehelseinstituttets veileder for idrett og trening 
 
Disse vil oppdateres fortløpende i tråd med myndighetens råd og føringer. 
All aktivitet i regi av skikretsen vil også følge disse veilederne. 
 
Dersom din klubb skal arrangere et større arrangement som renn, samling e.l., kan det evt. være 
aktuelt å kontakte kommuneoverlegen for råd og veiledning. 

 
 
 
RENNSØKNADER 2020-21 
Vi minner om fristen for å legge inn rennsøknader , siste frist 1. september 
Gjelder ALLE grener! 
Les mer på skikretsens hjemmesider. 
 

 
 
FIS-LISTER 2020-21 
Husk at det er klubbenes ansvar å sjekke at løpere meldes inn og ut av FIS-listene. 
 

• Alpint, KLIKK HER, siste frist 1. september 

• Langrenn, KLIKK HER, siste frist 1. september 

 
 
 
RULLESKIRENN høsten 2020 
Se oversikten over planlagte rulleskirenn HER. 

 
 
 
 
 

NYHETSBREV 

August 2020 

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/8/nsf-koronaveileder-for-klubber-og-kretser/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/rennsoknader-oppland-2020-2021-langrenn-hopp-kombinert-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/7/fis-liste-alpint-oppland-2020-2021/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/6/fis-langrenn-oppland-2020-2021/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/rulleskirenn-2020-oppland/


SAMLINGER 
Langrenn 

• Dagssamlinger 11-14 år, KLIKK HER 
o Søndag 23. august, Lygna – invitasjon, påmeldingsfrist 20. august. 
o Lørdag 19. september, Vind 
o Søndag 18. oktober, Valdres 
o November/desember, Lillehammer (på snø) 

 

• 15-16 år 
o Interkretssamling 28-30. august, Mosetertoppen, KLIKK HER for å lese mer. 
o Snøsamling 13-15. november, Mosetertoppen – mer info kommer. 

 
Hopp/kombinert 

• Miljøsamling i Knyken 25-27. september – KLIKK HER for å lese mer, påmeldingsfrist 13. 
september 

 
Alpint 

• Breddesamling Skei 11-13. desember – mer info kommer 

 
 
 
TRENERKURS høsten 2020 
Langrenn 

• Trener 1 barmark Dombås, 4-5. september, KLIKK HER, påmeldingsfrist 27. august 

• Trener 1 barmark Lillehammer, 7. og 14. september, KLIKK HER, påmeldingsfrist 31. august 
 
Alpint 

• Trener 1 alpint Lillehammer, 12-13. september, KLIKK HER, påmeldingsfrist 30. august 

 
 
 
ANDRE KURS 
 

• Innlandet Idrettskrets  
… arrangerer kurs vedr. bl.a. bruk av KlubbAdmin, styreansvar og valgkomitearbeid. 
KLIKK HER for lese mer. 
 

• Innlandet Fylkeskommune 
… inviterer til gratis webinar om spillemidler. 
For dere som vil lære mer om anlegg- og spillemiddelsøknader, KLIKK HER for å lese mer. 

 
 
SKIKRETSENS HØSTMØTE 2020 
… arrangeres etter planen på Lillehammer lørdag 24. oktober. 
Det blir en fellesdel før lunsj, mens det etter lunsj blir fagmøter for ALLE grener. 
 
Parallelt med møtene vil det bli arrangert en breddesamling for aldersgruppen født 2006-2009. 
 

Mer informasjon legges ut fortløpende på skikretsens hjemmeside. 
 
 
_________________________ 

Følg oss gjerne på Facebook,  

https://nb-no.facebook.com/oppland.skikrets/ 

Alt som legges ut på hjemmesidene, legges også ut her – pluss ganske mye mer! 

 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/samlinger-11-14-ar-langrenn-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/samling-11-14-ar-hadeland-2020/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/interkretssamling-15-16-langrenn-hedmark-oppland-august-2020/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/miljosamling-knyken-2020-oppland-hopp-kombinert/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/trenerkurs-dombas-ski-langrenn-barmark-2020-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/trenerkurs-lillehammer-ski-langrenn-barmark-2020-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/trener-1-alpint-2020-barmark-oppland/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/nyheter/2020/sjekk-vare-kurstilbud-hosten-2020/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/nyheter/2020/invitasjon-til-webinar-spillemidler/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/6/velkommen-til-hostmote-2020/
https://nb-no.facebook.com/oppland.skikrets/

