
 
 

 
 

Her kommer en oppsummering av AKTUELLE saker i ski-Oppland p.t. 
Scroll deg nedover, klikk på de blå linkene og les mer. 
 

Ny skiutvikler på plass, Silje Knox 
Vår oppfordring til dere ute  klubbene: Ta kontakt og bruk henne! 
 

 
Innspill til NSF valgkomité 
Valgkomiteen i Skiforbundet ønsker innspill til gode kandidater. Har DIN klubb noen 
aktuelle? 
Dette er klubbenes mulighet til å fremme gode kandidater, og sikre at Oppland Skikrets er 
godt representert også i sentrale verv. 
Klikk på linken for å lese mer, det er også sendt ut e-post til alle klubber fra NSF. 
- siste frist 1. mars 
 

 
Smørevettregler 
Regler for opphold og bruk av smørefasiliteter ved NSF arrangement ble vedtatt på Vårmøtet 
til NSF Langrenn mai 2017. 
 

 
Veileder for seksuell trakassering og overgrep i idretten 
Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Det betyr at det alltid skal 
reageres på slike handlinger. 
Klikk på linken over for å lese mer. 
 

 
Trenerkurs vinteren 2018 
… Trener 1 alpint, Hafjell, 3-4. februar 
… Trener 1 langrenn snømoduler, Sjusjøen, 23-24. februar – påmeldingsfrist 10. februar 
… Trener 1 langrenn Norddalen er under planlegging, datoer kommer! 

 
Kretsmesterskap Oppland 2018 

• KM langrenn 
o Helgen 27-28. januar på Gjøvik, arr. Vind IL, sprint og fellesstart fri teknikk 
o Søndag 18. mars på Trabelia, arr. Ringebu-Fåvang Skiklubb, enkeltstart 

klassisk teknikk 
o Søndag 8. april på Gålå, arr. klubbene tilknyttet Gålå 

• KM alpint, 23-24. februar på Gålå, arr. Peer Gynt Alpinklubb, SL og SSL 

• KM hopp og kombinert, 17. mars i Lierberget, arr. Furnes Skiløperforening (sammen 
med Hedmark SK) 

• KM freeski, 14-15. april på Skei, arr. Gausdal Skilag, big air og slopestyle 

NYHETSBREV 

Januar 2018 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/1/silje-knox-ny-skiutvikler-oppland-skikrets/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/1/innspill-til-nsf-valgkomite/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/1/smorevettsregler-oppland-2018/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/1/trenerkurs-2018/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/1/km-oppland-2018-alle-grener/


 

 
 
Invitasjoner skirenn vinteren 2018 

• ALPINT:  
… KM/Gålårennet helgen 23-24. februar 
… Aurdalsrennet helgen 3-4. mars 

• LANGRENN: 
… Bøverbrurunden lørdag 3. februar 
… Øyersprinten lørdag 24. februar 

• HOPP/KOMBINERT 
… Finale Hopptreff, Lønnberget 3-4. februar 

 

 
 
Andre viktige datoer 2018 

• Avslutningshelg langrenn på Gålå, 7-8. april, inkl. avslutningsrenn alle grener og KM 
stafett 

• Kretstinget 2018 Oppland Idrettskrets, fredag 20. april på Gjøvik 

• Xtrem Spræk 2018, helgen 5-6. mai på Gausdal Arena, breddesamling for 
aldersgruppen 7-9. klasse 

• Skikretsens høstsamling 2018, 15-16. september på Gålå 
 
 
Vi minner også om  
… at Årsmøte i idrettslaget må avholdes innen utgangen av mars, evt. utsettelse må det søkes 
om. 
… at Samordnet rapportering til NIF, inkl. medlemstall, må gjøres innen 30. april 2018, 
linken åpner 1. april. 
 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/2017-18/invitasjon-galarennet-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/2017-18/invitasjon-aurdalsrennet-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/2017-18/invitasjoner-renn/invitasjon-boverbrurunden-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/2017-18/invitasjoner-renn/invitasjonoyersprinten2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=64009&page=Finale+Hopptreff+2018
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/nyheter/kretsting-oppland-idrettskrets/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

