
Lagledermøte Hovedlandsrennet Tolga torsdag 2.3.2017 
 

1. Opprop.  

Østfold ikke tilstede under opprop. Kom under møtet. 

2. Presentasjon av organisasjonskomite 

 

3. Presentasjon av juryen 

 

Fridtjof Rannem Leder 

Trond Iversen ass TD 

Arnfinn Paus ass TD 

Toril Østvang - rennleder 

4. Presentasjon av rennprogram fredag 

 

5. Værmelding. Meldt – 10 gr fra morgenen. 

 

6. Beskrivelse av stadion. Arenakart. Glidtesting 

 

 Blir fysisk sperret av et gjerde mellom glidtest og publikum. Ingen med coachvest får komme 

inn i den siste korridoren før start, men her er det mange arrangører som hjelper til med å få 

snø vekk fra skoa etc. Klær kan legges i pose og merkes, og henges opp utenfor 

brikkekontroll. Evt henge klær på gjerdet etter at de har passert brikkekontroll 

 

7. Beskrivelse av løyper. Løypekart, profiler, oppvarmingsløype,  

5 km sta betyr stafett, 5 km er løypa under fredagens distanse. Det blir mellomtidsmålinger. 

NB Første  mellomtid etter ca 1,8 km og ved vending for 5 km. For 7,5 km er det mellomtid 

ved ca 1,8 km, ca 3,75 km og ca 5 km. 

Publikum kan gå ut korridor og rett opp bakken langs sprintløypa. Oppvarming i egen trase 

på Volljordet. Vis aktsomhet, gå i fartsretning, unngå musikk på øret. Hold ytterkant. Vil følge 

med om dette fungerer, hvis ikke blir løypa stengt for oppvarming. 

 

 

8. Løypepreparering, tidspunkt for kjøring 

Kjøres ca kl 20.00 torsdag kveld. 

9. Informasjon fra arrangør 

Premieutdeling  ved inngangsdør rennkontor, blir utdelt til de 30 første, resten må hentes på 

rennkontor. Skjer fortløpende etter målgang. 1/3 av påmeldte. Startnummer hentes 

umiddelbart etter lagledermøtet og signeres. Sortert kretsvis, samt at de største  

Stavmålerstasjon ved brikkekontroll, det gjennomføres stikk-kontroller lørdag før og etter 

målgang. 

15 minutter klagefrist ved uoffisielle resultatlister, opplyses fra speaker når de henges opp på 

resultattavla. 

Behov for sanitet? Ta kontakt med frivillig, som tar kontakt med sanitetsansvarlig.  

Skicrossløype, offisiell trening kl 12-15 fredag 

Instagramkonkurranse 

 

 



10. Informasjon fra TD 

Ros til foreldre og ledere for god oppførsel, oppfordrer alle til gode holdninger. Lov uti sporet 

som sekundant, heiagjeng etc, vis ansvar og ta hensyn! 

Kuldegrense – 15 grader. Kan bli kaldt. Hvis det er kaldt, kan det bli utsatt 1 time. Første 

jurymøte blir kl 08.00, blir lagt ut på nettet om det er noen endring. Legges ut på 

facebooksida og hjemmesida (med en lite forbehold om forbundets dataproblemer) 

Alle oppfordres til tynn ull/super under skidressen.  

5 kretser mangler coachvester, Oslo får 4 vester, Akershus 3 vester, resten 2 

 

 

Anne Berit Nordvang, rennskretær. 


