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Julehilsen med oppdatering av viktige saker fra langrennskomiteen. 
 

Hvem betaler påmeldingen til skirenn? 

Langrennskomiteen (LK) har i lengre tid jobbet med en best mulig påmeldings- og betalingsløsning for å 

melde seg på skirenn i Min Idrett. I betalingsløsningen ligger det to muligheter, kalt: ”Klubben 

betaler”   og  ”Betaler selv”. Mange kretser bruker de to mulighetene.  

 

Dette gjelder også Oslo Skikrets alpint og kretsens langrennsløpere i Norges Cup mm. Ordningen har vist 

seg å fungere godt. Men det forutsetter at klubbene informerer seine løpere om hvilken løsning de ønsker 

at sine utøvere skal bruke.  LK vil la Bækkelaget prøve denne løsningen til vinterens KM.  

 

Vi kan deretter evaluere løsningen og gjøre et endelig vedtak etter vårmøte, hvor klubbene kan uttale seg 

om ordningen. Vi ber derfor alle klubber informere sine løpere om de vil at det skal velges «Klubben 

betaler» eller «Betaler selv» 

 

 

Kretsens cup`er: 

 

Det første cup`rennet i 15-16-cup`en som nå heter Oslo Sportslager Cup, arrangeres allerede 

førstkommende lørdag (19.12) i Hakadal, som innbyr til renn i en ny kunstsnøløype.  

 

Når dette skrives går endelig snøkanonene igjen, og vi håper det skal være kaldt nok fremover til å redde 

alle våre skirenn i kretsen. 

 

http://www.skiforbundet.no/oslo/nyhetsarkiv/?npid=13877&page=Langrenscupene+i+2016 

 

Påmelding for Milsluker`n Cup er for øvrig 4.januar: 

http://www.skiforbundet.no/oslo/langrenn/skirenn/milslukercup1/ 

 

 

Fakkelstafetten for Ungdoms-OL: 

6. februar kommer fakkelstafetten til Oslo. Da har Oslo skikrets ansvar for den og et arrangement som skal 

foregå på Sognsvann i forbindelse med fakkelstafetten. Følg med på Oslo skikrets hjemmesider når det 

nærmer seg. http://www.skiforbundet.no/oslo/nyhetsarkiv/?npid=13528&page=Her+kommer+OL-ilden 

 

 

Ungdomsstafetten i Kollen 7.2: 

Under World Cup i Kollen som pga skiskytter-VM går allerede 6-7.2 vil Ungdomsstafetten arrangeres 7. 

januar. Her blir de to beste guttene og de to beste jentene i klasse 15 og 16 år tatt ut av en egen komitè. 

 

 

Facebookside for brukt utstyr: 

Vi minner om vår facebookside for brukt skiutstyr. Bruk denne aktivt om du har noe å selge eller kjøpe. 

Da kan vi få til gjenbruk av godt skiutstyr. Ikke minst er siden aktuell om du har brukket en stav, og vil 

møte likesinnede som har sin ene hele stav å selge til en billig penge. 

https://www.facebook.com/groups/1668731833364828/?fref=ts 

http://www.skiforbundet.no/oslo/nyhetsarkiv/?npid=13877&page=Langrenscupene+i+2016
http://www.skiforbundet.no/oslo/langrenn/skirenn/milslukercup1/
https://www.facebook.com/groups/1668731833364828/?fref=ts
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Oslo skikrets langrennskomité ønsker alle våre løpere en god jul med ski under beina.  

 

 

 

Mvh langrennskomiteen, som består av følgende: 

 

Leder Espen Utaker, Vestre Aker Skiklub 

Nestleder Ola Horten, Høybråten og Stovner 

Styremedlem/sekretær Knut Arne Røer, Bækkelaget 

Styremedlem Lillis Rabbing. Koll 

Styremedlem/ Ungdomsrepresentant Amanda Hylland Spjeldnæs. Lyn 

Styremedlem/Oppmann 13-14 år Margrethe Meo, Røa 

 

Styremedlem/Oppmann 15-16 år 

Roald Kleivi, Kjelsås 

Heming Harnæs, Kjelsås 

Lars Njaastad, Kjelsås 

Styremedlem/Oppmann Junior Ellen Olsvik, Kjelsås 

Styremedlem/ Oppmann Senior Frode Trollebø, Heming 

Styremedlem/Oppmann Turrenn Svein Monsen, Sørkedalen 

Styremedlem/ Anlegg 
Jørn Raastad, Rustad 

Barbro Dahlen, Rustad (vara) 

(Oslo skikrets adm. Tove Andersen/Toril Vik) 
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