Referat fra vårmøte i Skien lørdag 9. mai 2015
Antall deltakere: ca. 30 fra 25 forskjellige klubber
Referat inneholder kun diskusjonspunkter/aksjonspunkter. For øvrige saker vises til
vedlagt presentasjon.
Sak 1 - Oppsummering rennsesongen 2014/2015
Ingen spesielle kommentarer. Viser til vedlagt presentasjon.

Sak 2 - Oppsummering opplegg nasjonale renn sesongen 2014/2015
Diskusjon om vi skal fortsette med fellesopplegg for smøring.
 Det er nå i under halvparten av løperne som følger dette opplegget. Disse er
primært fra Grenland i tillegg til noen mindre klubber.
 Aksjon LK: Vurdere å overlate dette til teamene, men ha en koordinator som
sørger for informasjon mellom team og klubber. Det kan da være aktuelt å
støtte de teamene/klubbene som tar ansvar for mindre klubber / enkeltløpere
utenfor eget team eller egen klubb.
Stafett/informasjon hovedlandsrennet
 Det var mange løpere som ikke kom på søndag selv om de var tatt ut til å gå
på stafettlag. Kommunikasjon med
 løpere og klubbledere når vi har renn på hjemmebane er en stor utfordring så
dette må vi ta lærdom av.
 Aksjon LK: Det vil bli egen individuell påmelding på stafett (HLR,
Ungdomsstafetten og jr-NM) kommende sesong. Da må løpere og klubbledere
selv være aktrive i forhold til deltakelse.
Sak 3 – Team Veidekke Oslofjord
Følgende løpere er tatt ut kommende sesong:
 Inger Bonde, Sande SK
 Eirik Mysen, Oseberg Skilag
 Aksel Rosenvinge Oseberg Skilag
Opplegget fra tidligere år videreføres. For informasjon, følg med på:
www.teamveidekke.no

Sak 4 – Rulleskirenn 2015
Terminliste nasjonale rulleskirenn gjennomgått. Noen lokale renn er lagt inn allerede.
2 søknader om KM rulleski. Arrangementet vil bli tildelt med det første.

Sak 5 – Samlinger sommeren/høsten 2015
Foreløpig samlingsopplegg ble presentert. Se presentasjon for nærmere info
TVSK arrangerer felles samlinger på tvers av alle grener fra 11 til 17 år både vår og
høst i et 3-årig prosjekt. Første samling var i fritidsparken 25 april med Kjetil Andre
Aamot som instruktør. Det var en samling 115 deltagere og kjempe motiverende barn
og ungdom. Det var veldig gode tilbake meldinger fra samlingen fra både deltagere,
foreldre og andre.
Neste samling i dette prosjektet er 19 til 20 september i Skien Fritidspark.

Sak 6 – Opplegg nasjonale renn 2015/2016
Se presentasjon. Sted for NC1 er fortsatt ikke bestemt. Det kommer ut informasjon
om fellesopplegg til alle klubbene i september.
Prisen for fellesopplegg basert på hotellovernatting er ca. 1000,- per natt med
fullpensjon. HLR Fauske blir billigere da dette er basert på campinghytter.

Sak 7 –Terminliste 2015/2016
Se diskusjon/punkter under sak 8.

Sak 8 –Aktuelle saker
Terminliste
Det ble gjennomført en 30 minutters idedugnad i grupper. Gruppenes samlede
forslag ligger ved referatet. LK vil bruke dette som utgangspunkt for
terminlistearbeidet.
Noen hovedpunkter/kommentarer er:
 Viktig å få en god konkurranse helga før NC og HLR for løperne. Dette bør
være lokalt

 Det er gjevt å få tildelt KM og Nordea TV Cup. Gir renn med god deltakelse
 Kan vi vurdere flere renn i Nordea TV Cup?
 Bedre variasjon av stilart, fortrinnsvis både klassisk og fristil samme helg
 Det bør være flere helger hvor renn er samlet et sted. Dette reduserer reising
og klubber kan kjøre fellesopplegg på overnatting.
 Det ønsker cupavslutning med flere renn på samme helg. Gjerne også med
sosialt opplegg for ungdomsløperne.
 Det er viktig å unngå unødvendig lange pauser mellom sonerenn og kretsrenn.
Dagene blir fort veldig lange nå mange i tillegg har 1-2 timers kjøring hver vei.

Klassisk langrenn og klassisk sprint
Vi ser nå også lokalt utfordringer med staking på blanke ski og dermed også mange
skøytetak i klassiske skirenn. Spesielt i sprint og korte renn.
Noen tiltak klubbene bør vurdere i planlegging av renn og arenaer er:
 Start og mål kan legges andre steder enn tidligere.
 Lange oppløp i motbakke vil gjøre staking i sprint uaktuelt
 Tenk nytt og utradisjonelt når nye anlegg planlegges. Stadion bør ikke være
laveste punkt i løypa
 Se til andre idretter hvordan det legger dette opp (eksempelvis sykkel)

Jury i nasjonale renn
For å fremme løpere og lederes sak i forbindelse med større renn bør det velges et
jurymedlem fra laglederne på lagledermøtet.
Aksjon LK: Ta opp dette på NSF Vårmøte

Tidtaking og EmiTag, kompetanse og kostnader
Emit/Eqtiming har etter hvert priset tjenestene for dette svært høyt. Noe av utstyret er
også svært dyrt. Vi regner likevel med at dette vil bedre seg når både system og
utstyr blir forbedret.

Aksjon LK: Sette opp en oversikt over klubber som har kompetanse og utstyr for
tidtaking med Emitag. Vurdere å kjøre kurs i tidtaking.

Sak 8 – Nye medlemmer LK
Gjermund Knotten, Svarstad IL blir nytt medlem i LK.
Det kan være noen går ut og forslag på medlemmer ønskes derfor.

Sak 9 – Eventuelt

Referent: Tore Ulleland

