
Høstmøte langrenn 
27 oktober 2014 

Varteig 



 Rulleskicup 2015 + KM (Terje) 
 Terminliste sesong 2015/2016 (Terje + Svein) 
 Rekruttering og utvikling, jenter + j/g under 15 år (Ole Marius og 

Terje) 
 Team Østfold (Arild) 
 Team Veidekke Oslofjord (Jan Børre) 
 US 2015 (Svein) 
 HL 2015 (Arild) 
 NC og NMjr/NM (Svein + Terje) 
 Terminliste 2014/2015 (Svein) 
 Kurs 
 Eventuelt 

Agenda 



 I år litt tilfeldige renn (Rulleski GP, 2 på Mysen + 
Askim) 

 Søknadfrist før jul 2014 terminliste klar januar 2015 

 Rulleski Grand Prix? (Ingen avgjørelser tatt på videre 
arrangement) 

 KM helg Distanse + (sprint/stafett forslag?) 
september 

Rulleski 2015 



 For å kunne ha mulighet til innflytelse i forhold til Oslo 
og Akershus 

 Søknadfrist til renn før 1 mai 2015 

 Foreløpig terminliste klar til ca 1 juni 2015 

Terminliste 2015/2016 



 Egne samlinger for jenter 

 Egne samlinger g/j under 15 år (Ikke Team Østfold 
alder) 2 stk i 2015 (arrangeres av klubber) 

 RGP støtter disse samlingene med kr 5.000,- for hver 
samling. 

 Det settes også av midler til andre gode forslag til 
rekruttering/utviklings tiltak 

 

 

Rekruttering og utvikling 



 Info fra Arild og Sturla (Det har her vært månedlige 
samlinger med ca 12-15 deltakere) 

Team Østfold 



 Jan Børre – Teamet er godt i gang og har en utøver 
fra Østfold (Sindre Palm, Spydeberg), det har vært 
arrangert en rekke åpne samlinger i teamet. 

Team Veidekke Oslofjord 



 Holmenkollen søndag 16 mars (Ungdomsbirken) 

 2 lag 15-16 år 2 g og 2 j på hvert lag 

 Lagleder: Svein Sæthre 

 Dette er et meget viktig og veldig bra sportslig og 
sosialt arrangement. Det blir TV sendt på NRK. Og 
foregår samtidig som World cup i Holmenkollen. Vi 
håper at klubber og utøvere i Østfold prioriterer 
dette. Utøvere som er aktuelle vil få tidlig beskjed. 
Mer informasjon kommer snart. 

 

US 2015 



 Overnatting på Sandefjord Motor Hotell,  Antall 
plasser 50 

 Lagledere – Arild Bergsland og Arnt-Inge Steffensen 

 Smørere Jan Erøy og Svend Westgaard 

 Informasjon og påmelding kommer i 
November/desember. 

HL 2015 Stokke i Vestfold 27.02-01.03 



 Svein informerer om overnatting 

 Terje om lagledere 

 Smøring, de som har behov for smøre hjelp kan 
kontakte Star v/Trond Wiggo Hagen på mobil 
41903672. Dette gjeler NC på Lyngna og Nes. (Prisliste 
kommer)  (smørebod?) 

NC og NM 



 13 desember Spydeberg 
 4 januar Ørje (BDO) klassisk 
 10 januar Trøsken klassikeren 
 24 januar KM Spydeberg, normaldistanse fristil 
 25 januar KM (sted ?)sprint klassisk 
 31 januar Ørje 
 7 februar Askim 
 8 februar Trøgstad 
 28 februar Båstad 
 8 mars Middagsåsen opp, Moss Skiklubb, fristil 
 

Terminlista 2015 



 Fordeling klassisk vs fristil 

 Langrenncross 

 KM stafett sprint vs normaldistanse 

 Fellesstart 

 Duathlon (skibytte) 

Terminlista-renntyper i Østfold 
(langrenn og rulleski) 



 TD/arrangør kurs med Per Nymoen 2 desember. På 
Harehjell hytta i Trøsken. 

 Trener kurs (Akershus) 

Kurs 



 

Eventuelt 


