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Nyhetsbrev nr. 2 / 2015.  Mars / april  

 

Fra langrennskomiteen Oslo Skikrets 

 

Vel overstått skisesong.  

 
Vi er allerede godt i gang med planleggingen av neste sesong, og her kommer viktige datoer og annen 

viktig informasjon om hva Langrennskomiteen jobber med. 

 

Viktige datoer:  

 
11.05: VÅRMØTET for langrenn: 
Det arrangeres vårmøte for langrenn 11.05.15. på Ekeberg kl 18.30. Alle klubber bes møte med minst en 

representant.. 

Vi vil blant annet gå gjennom utstyrsundersøkelsen utøverne har svart på, og komme med noen forslag på 

hvordan kostnader og forbruk kan begrenses. 

Arbeid med terminlisten 2016 og nye muligheter for arrangører ang deltakerbetaling i Min Idrett vil bli 

diskutert og vist fram på vårmøtet. 

Har du saker du mener vi bør ta opp på Vårmøte? Skriv en epost til: 

Espen.utaker@gmail.com 

 

OSLO SKIKRETS TING – 02.06.15 
Oslo Skikrets  avholder ting tirsdag 02.06.15. Det avholdes i Skimuseet i Holmenkollen. Det vil bli tilbud 

om omvisning i skimuseet før tinget.  Innkalling blir  lagt ut på nettsidene i slutten av april. Forslagsfrist 

for saker som skal opp på tinget  er 18.05.15.  Følg med i egen sak på våre nettsider.  

 

Viktige datoer for  15-16 års gruppen:  

- Barmark 1: Lørdag 19. september i Oslo-området. 

-  Barmark 2: 17.-18. oktober i Oslo-området. 

- Snøsamling: 27.-29. november på Nordseter. 

- Hovedlandsrennet: 26.-28. februar i Fauske. Vi har reservert overnatting på Thon hotell i 

Bodø og planlegger felles opplegg for hele kretsen. 
 

 

Kandidater til Jubileumspokalen og bestemannspremien: 

Oslo Skikrets oppfordrer klubbene til å komme med innspill til kandidater til NSFs bestemanns-

pris og Jubileumspokalen.  

 

 

 

http://www.skiforbundet.no/oslo/nyhetsarkiv/varmoter-og-kretsting-2015/
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NSFs BESTEMANNSPREMIE (13-16 år) 

Det deles ut en bestemannspremie i hver gren hvert år. Hensikten er å ”hedre” en gutt eller jente 13 til16 

år som har gjort en ”spesiell” innsats. Det er ikke nødvendig vis kun resultater som teller, men hvordan 

utøveren har utviklet seg det siste året, gjort ekstraordinær innsats på andre områder. Innstilles av kretsens 

grenkomite etter frist fra kretsstyret Det tildeles krystallvase med NSF emblem. 

NSFs Bestemannspremie kan tildeles en utøver flere ganger. 

 

 

NSF Jubileumspokal (17-20 år) – satt opp av kongehuset 

 

Prisen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar 

og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode glade skiløpere» 

 

KRITERIER 

 Den skal deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn 

 Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år) 

 Den skal deles ut uavhengig av gren 

 En kan få utdelt prisen kun èn gang  

 Det skal være en vandrepokal med inngravering  

 Årstall, navn og klubb inngraveres på pokalen 

 Den skal vare i 10 år, etter det gis den tilbake til skikretsen og ny vandrepokal opprettes. 

 I tillegg til å få vandrepokalen får de en miniatyrpokal til odel og eie 

 Kriterier en skal vektlegge hos kandidater som tildeles hedersbevisningen er: 

- Inkluderende, Humørspreder, Deltagende, Rette verdier, Fair Play, Ambassadør for sporten, 

Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten, Sportslig resultat (lite vek-

ting) 

 Fremme forslag og tildelinger: 

- Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen 

- Tildelinger vedtas av ordenskollegiet 

 

INNSPILL SENDES TIL ESPEN UTAKER Espen.utaker@gmail.com INNEN 20.04.15 

 

Renn i Oslo Skikrets 2015 / 2016 

Til tross for at vinteren kom seint ble alle renn i Oslo Skikrets arrangert etter terminlisten. Arrangørene 

har fått mange gode tilbakemeldinger på TD-rapportene. Noen få renn har hatt noen utfordringer, som vi 

prøver å rette opp til neste år. 

Takk til alle arrangører som har påtatt seg å arrangere skirenn denne sesongen.  Neste år får vi kanskje se 

nye arrangører, nye type konkurranser og på nye arenaer? 

Dato for frister for å melde inn konkurranser for neste år, vil bli gitt på Vårmøtet og bli distribuert ut i 

etterkant.  

 

 

 

 

 

 

mailto:Espen.utaker@gmail.com
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Ungdomsstafetten i Kollen 

 

Oslo Skikrets arrangerte Ungdomsstafett i Kollen mellom 30 km for damer og Hopprennet i Kollen 14.3. 

NRK sendingen på ettermiddagen fra stafetten ble sett av over 350.000. Resultater, filmer og bilder kan 

dere se på Ungdomsstafettens Facebookside:  

https://www.facebook.com/ungdomsstafetten?fref=ts 

 

 

Har du spørsmål til saker eller ting du ønsker å fremme? 

Nøl ikke med å ta kontakt med: 

Espen.utaker@gmail.com  / 

Leder langrennskomiteen. 

 

 

God ski-påske. 

 

Mvh 

Langrenskomiteen. 

 

https://www.facebook.com/ungdomsstafetten?fref=ts
mailto:Espen.utaker@gmail.com

