
REFERAT FRA LK MØTE 14. DESEMBER 2015, pr telefon 

Til stede:  Hogne Eidissen, Håkon Melseth, Leif-Roar Mikkelsen, Trine Lise Øvergård,  

Forfall:   Berit Kalseth, Kristoffer Brox 

Referent: Birgitte Gustavsen 

 

Sak 1  Fellesopplegg NM i Tromsø 

 - Kretsens opplegg varer fram til og med lørdag 

 - Smøreboder (tre stk) er disponible for kretsens klubber som har stafettlag 

 - Det legges ut påmelding til fellesopplegg på nettsiden 

 - Det avtales møte mellom seniortrenerne om samarbeid mellom lagene 

 

Sak 2 Barents Winter games – øvelser  

Programmet under BWG blir antakelig som følgende: 

Ladies 17-18 years: classical 5 km interval start– free technique 7,5 km mass start  

Ladies 19-20 years: classical 5 km interval start – free technique 10 km mass start  

Men 17-18 years: classical 5 km interval start – free technique 10 km mass start  
Men 19-20 years: classical 10 km interval start – free technique 15 km mass start 

 
 De tre Nordnorske kretsene må bli enig om uttak til BWG. 
 

 

Sak 3  Terminliste, SNN Cup 

Det mangler fortsatt en del sonerenn. Spesielt i januar. Det tas kontakt med klubbene i 
sonene der det mangler renn.  

  
SNN Cup  
1. renn avviklet i Ballangen – godt arrangement 
 Neste renn BOIF 19/12. 
  
 

Sak 4  Uttakskriterier – endring pga avlysning 

 Uttak til Ungdomsstafetten endres pga avlysning i Nordreisa 5-6/12. 
 - Bardufoss 19/12 og Kvaløysletta 3/1, begge klassiske renn, gjelder som uttaksrenn til US. 
  

Hovedlandsrennet – forhåndspåmelding sendes ut til aktuelle løpere med frist 21/12. Dette 
for å sjekke hvor mange løpere som ønsker å være med på kretsens reiseopplegg. 
 

 

Sak 5  Eventuelt 
Søknad fra trener for Team SNN U23 vedr. NM-samling i Østersund 

 Det avklares nærmere mellom trenerne på de ulike teamene før LK tar avgjørelse i saken. 

 Man forsøker å avvikle et møte mellom trenerne på seniorteam på Bardufoss lørdag 19/12 

etter rennet.  

  



Saksliste møte:  

- Kommunikasjon og uttak 

- Østersund Scan Cup  

- NM i Tromsø samarbeid og opplegg 

 

Neste møte i LK uka før NM. 

Møtet hevet kl. 2055. 

 

 


