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Status TD
Regions-TD Bjørn Terje Lindstad gjorde kort rede for status TD’er i kretsen.
Aktive TD’er i Oppland p.t.
Håkon Bakken,
Jan Erik Fossheim
Jon André Jansson
Per Arne Kleven
Stig Gøran Bakke
Østen Tande (?)
Det er behov for nye TD’er, gjerne foreldre som har aktive barn. Og kvinner.

Digitalt TD-kurs 20-22. november
Kurset er også aktuelt for de som vil lære mer om arrangement, reglement, sikkerhet,
f.eks. trenere, rennledere. Påmeldingsfrist 13. november. KLIKK HER for å lese mer.
Nye TD’er får hospitere som ass.TD før man skal i ilden.
Klubbene i kretsen oppfordres til å gjøre en jobb med å finne kandidater i egne rekker. Dersom
det ikke passer den helga, kan det være mulig å delta på et digitalt kurs ukekvelder i regi av en
annen krets.
Det vil også bli et oppdateringskurs for erfarne TD’er i forkant av sesongen.

Terminliste 2020-21

•
•
•

Det er satt opp to kveldsrenn i Kvitfjell i regi av Lillehammer Skiklub, ‘Først på snø Cup’,
hhv. 29. oktober (SSL) og 9. november (SL). Cupen avsluttes ifbm. skikretsens
breddesamling på Skei medio desember.
Julerennet i Hafjell (ØTI), flyttes fra 28. til 27. desember
ØTI er også utfordret til å sette opp Hafjellrennet 9. januar
Kikkanrennet er satt opp 21. januar, evt. flyttes til 10. januar?

•

Peer Gynt Alpinklubb er utfordret til å arrangere renn siste helga i februar
Styret i PGA er tydelige på at de p.t. ikke har nok kompetent mannskap til å arrangere
skirenn. Et alternativ kan være at en annen klubb arrangerer renn, med frivillige fra PGA,
som da kan lære mer om arrangement.

•

WC Kvitfjell 6-7. mars, det legges opp til rennfri helg i hele landet, ‘Alpinsportens dag’
Kvitfjell Jansrud Race vil bli satt opp igjen dersom det er mulig å gjennomføre pga. corona

•

Young Attacking Vikings, palmelørdag 27. mars på Skeikampen
Avhengig av god pris på heiskort. AK finner en ansvarlig rennleder, som får med seg
representanter fra alle klubbene til å arrangere, dette er et viktig bredde- og
rekrutteringsarrangement for kretsen.

•

Gjøvik Skiklubb, kveldsrenn 7. april

•

LSK Minifart, 10-11. april, begrenset antall deltakere.
Spørsmål om det er mulig å prioritere inn utøvere fra egen krets? Det er ikke mulig, men
LSK v/ Totto vil gi god informasjon til alle lokale klubber cirka en uke i forkant om når
påmeldingen åpner, slik at de kan sitte klare. I fjor tok det 8 timer før det ble fullt.

Det bør være et mål for kretsen å arrangere så mange skirenn at alle kvalikrennene kan legges til
egen krets. Både for å senke terskelen for å delta og ikke minst kostnader.
Terminlista for 2020-21 er fortsatt ikke klar for endelig godkjenning. Det vil derfor bli innkalt til
et nytt møte medio november, når alle renn er på plass, for endelig godkjenning av terminlista.

Samlinger
Breddesamling Skei, 13-15. desember
Det er bestilt hotell på Skei, Totto ansvarlig.
Må se an gjeldende smittevernregler om det er mulig å gjennomføre en samling med overnatting
fredag-søndag. Alternativet er å kjøre samling lørdag-søndag, men bo hjemme. Uansett bør
opplegg for samlingen avstemmes med kommuneoverlegen i Gausdal i forkant.
Mht. telemark, Anne Cathrine og Totto tar en prat i løpet av neste uke.
Det er også ønske om NC Telemark denne helga, mulig å samkjøre løyper? Sjekke med Rune på
Skei. NSF Telemark stiller da også med ekstra ressurspersoner som kan bidra den helga.
Fartssamling Kvitfjell, 3-5. januar 2021
Kan det være et alternativ å flytte den til Hafjell? Enklere å få med de yngre?

Trenerkurs
Det ble utdannet mange trenere i 2019, både barmark og snø. Det er fortsatt noen som mangler
barmarksmodulene, det ble derfor satt opp kurs i september 2020. Dette ble avlyst pga. for få
påmeldte, nytt kurs vil bli satt opp høsten.
Det er også fortsatt noen som mangler fartsmodulene, vi prøver å sette opp disse i løpet av
vinteren.
Vi setter gjerne opp trenerkurs, men det er viktig at behovet kommer fra klubbene. Ta gjerne
kontakt med kretskontoret ved behov!

Nasjonale mesterskap 2021
•

NM junior U18/U21:
Leder fra NTG Lillehammer

•

Hovedlandsrennet, Geilo/Ål, 23-28. mars
Lagleder; Totto forespør Frode Flåm, Gjøvik Skiklubb

•

Telenorlekene/Landsfinalen, Norefjell, 10-14. mars
Lagledere Østen Tande og Espen Moltubakk, Lillehammer Skiklub

.

Para-VM snø
Arrangeres i perioden 7-21. februar 2021.
Jan Erik redegjore kort for status Alpint. Nøkkelpersoner er på plass, det jobbes nå med å få
frivillige på plass. Har 110, trenger ca. 700. Klubbene oppfordres klubbene til å støtte opp om
paraidretten og stille med frivillige.
Payback til klubb er kr. 800 pr. person pr. dag for de frivillige, samtidig som det er en fin
arena for å lære mer om å arrangere. Aldersgrensen er normalt 16 år, men gode skiløpere
som kan være med å skli i løypa, vil også kunne vurderes etter individuell vurdering.
KLIKK HER for mer info.

Smittevern/ Covid-19
Det er klubbenes ansvar å sette seg inn i gjeldende smittevernregler for renn og trening.
Skiforbundets koronaveileder ligger både på skiforbundets og skikretsens hjemmeside,
KLIKK HER. Den blir fortløpende oppdatert.
Skiforbundet har i tillegg utarbeidet en smittevernprotokoll for breddeidretten. Her finner
dere retningslinjer både for trening, samlinger og skirenn. Denne oppdateres også
fortløpende. Men husk at det kan forekomme lokale smittevernregler.
Det jobbes også med en arrangementsprotokoll for alle nivåer.
Det anbefales også å avstemme planlagt opplegg, med smittevernprotokoll og
risikovurdering, med den lokale kommuneoverlegen ved større arrangement, som samlinger
og skirenn.
For evt. spørsmål, ta kontakt med skikretskontoret.

Søknadsfrister HL/LF
Det er viktig å være ute i god tid.
HL/LF 20/21 og 21/22 er allerede tildelt. Frist for søknader for 22/23 må være innlevert NSF før
vårmøtet 2021, tildeling skjer på høstmøtet 2021.

Ekstra høstmøte
… blir onsdag 11. november kl. 20.00 via Teams, for godkjenning av terminliste. Ole Kr sender ut
møtelink.

Referent Ellie,
Lillehammer, 29.10.20

