
Informasjon om felles aktiviteter for 15-16 åringer i Oslo Skikrets i sesongen 
2016/2017 
 
Hei alle sammen og velkommen til ny langrennssesong i Oslo Skikrets. 
 
Skilisens er obligatoriske for utøverne i 15-16-årsklassen. Informasjon om denne 
ligger på skiforbundets nettsider.  Lisensen betales gjennom Min Idrett. For 
betalende etter 1. oktober gjelder lisensen/forsikringen fra betalingsdatoen.  
 
Hva skjer i Oslo Skikrets i høst og vinter? 
16.-18. September: Barmarksamling med Team Veidekke Oslofjord i Stokke.  
15.-16. Oktober: Nærsamling i Holmenkollen og Nordmarka. Lenken til påmelding 
med frist 12. oktober sendes i løpet av uke 40 gjennom oppmenn i klubbene. Den 
blir også tilgjengelig på Oslo Skikrets sin hjemmeside og på Facebook – i gruppe Oslo 
Skikrets 15-16 år. 
25.-27. November: Snøsamling på Nordseter. Mer informasjon om opplegget og 
påmelding kommer etter høstferien. 
3.-5. Mars: Hovedlandsrenn, Tolga. Oslo Skikrets har booket hotell til alle deltagere 
og ledere på Savalen. Vi forbeholder oss retten til endringer hvis det kommer 
reaksjoner på pris. Alternativ overnatting blir i så fall på skole. Mer informasjon og 
påmelding til overnatting kommer i oktober/november. 
 
15-16-åringer går i sesongen 2016/2017 Oslo Sportslager Cup. Alle påmeldte til renn 
i cupen blir rangert. Det er 8 renn i cupen + finalerenn. De fem beste plasseringene 
fra de første åtte rennene danner grunnlag for opptelling av poeng og seeding til 
finalen.  
Terminlisten vil bli publisert på hjemmesiden til Oslo Skikrets og på Facebook i uke 
40. 
 
Hovedtrener for 15-16-årsgruppen er  Sverre Waaler Kaas. Treneren lager opplegg 
for samlinger (bortsett fra Stokke-samlingen) og koordinerer  
gjennomføringen av opplegget med klubbtrenerne. Det er viktig at klubbene stiller 
med trenere og ledere for at samlingene skal kunne gjennomføres.  
Hver klubb er  ansvarlig for å stille med en trener pr 10. utøver.  
 
Hovedtreneren blir også lederen for stafettuttakskomiteen. Komiteen vil bestå av 
fire-fem personer hvor trenere, oppmenn, ledere og representant fra 
langrennskomiteen i Oslo Skikrets vil bestemme kriterier og gjøre uttak til stafetten i 
Hovedlandsrennet og Ungdomsstafetten som finner sted under World Cup i 
Nordiske grener på Holmenkollen, helgen 10.-12. mars 2017.  
 
Vennlig hilsen 
Oppmenn for 15-16-åringer i Oslo Skikrets 
Kontakt: 
Bjørnhild Fjeld (Rustad IL), tlf: 41 44 09 80, epost: bjornhild@tastatore.no 
Linda Opedal (Njård), tlf: 90 16 28 87, epost: sig-ope@online.no 
Margrethe Meo (Røa IL), tlf: 99 41 05 12, epost: margrethe.meo@kreftregisteret.no 



 


