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LAGLEDERMØTE 
LANGRENN
28. Februar 2019

Agenda

• Opprop - kretser
• Arrangør og jury
• Konkurranseprogram
• Stadion og løyper fredag
• Stadion og løyper lørdag
• Stadion og løyper søndag
• Oppvarming
• Teknikk soner
• Stavlengde kontroll
• Fluor testing
• Værmelding
• Informasjon fra arrangør
• Informasjon fra TD
• Avslutning
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Opprop

• Akershus
• Agder og Rogaland
• Buskerud
• Finnmark
• Hedmark
• Hordaland
• Møre og Romsdal
• Nordland

• Nord-Trøndelag
• Oppland
• Oslo
• Sogn og Fjordane
• Sør-Trøndelag
• Telemark og 

Vestfold
• Troms
• Østfold

•Kontaktinfo kretskontakter sjekkes med 
rennkontor v/Solveig

Arrangør og jury

Arrangør
Rennleder: Audun Skattebo

Løypesjef: Lars Wadahl
Stadionsjef: Jostein Gårderløkken
Smøreområde: Øystein Rudi
Rennkontor: Solveig O. Rønn
Langrennscross: Ola Holmestad

Jury
TD: Torbjørn Broks Pettersen
Ass TD: Robert Granseth
Ass TD: Jan Olav Andersen
Rennleder: Audun Skattebo
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Konkurranseprogram fredag

Individuell distanse, fri teknikk
kl 09:30 Jenter 15 år, 5km blå

Gutter 15 år, 5km blå 
FH, 5km blå 

kl 12:20 Kombinert langrenn jenter, 2x2,5km
kl 12:25 Kombinert langrenn gutter, 2x2,5km
kl 13:00 Jenter 16 år, 5km blå

Gutter 16 år, 7,5km 

kl 07:00 - 18:00 Rennkontor åpent

kl 15:30 – 20:00 Trening i løypene
kl 16:00 – 18:00 Trening langrennscross/kombicross

Premieutdeling lørdag kl 19:00, Sør-Fron hallen

Konkurranseprogram lørdag

Sprint, klassisk

kl 09:30 Prolog J15, G15, FH
11:14 - kvartfinaler , 12:00 - semifinaler,      
12:30 - finaler

kl 10:30 Langrennscross, 1 time etter prolog start. Løpere 
til finaler deltar ikke i langrennscross

kl 13:00 Prolog J16, G16
14:40 - kvartfinaler, 15:25 - semifinaler, 
16:05 - finaler

kl 15:50 Kombicross

kl 07:00 – 21:00 Rennkontor åpent
Kl 19:00             «HL-treffen» med premieutdeling, Sør-Fron 

kulturhus
Trening i løypene frem til kl 20:00
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Konkurranseprogram søndag

Stafett

kl 09:30 Stafett gutter, 4x5km
2 etapper klassisk (rød)
2 etapper fri teknikk (blå)

kl 11:15 Stafett jenter, 4x3,75km
2 etapper klassisk (rød)
2 etapper fri teknikk (blå)

Premieutdeling på stadion etter offisielle 
resultater (ca 11:00 og 12:45)

kl 07:00 – 14:00 Rennkontor åpent

Arena, oversikt
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Stadion, fredag

Ingen ski oppbevaring 
eller skitesting i stadion. 

Ingen sekundering/ 
coaching i stadion. 

5km Blå, fredag

Løyper stengt 5 min. før 
første start! 
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7,5km Lilla, fredag

Løyper stengt 5 min. før 
første start! 

5km(2x2,5) kombinert oransje, fredag    

Løyper stengt 5 min. før 
første start! 
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Stadion, lørdag

Ingen ski oppbevaring 
eller skitesting i stadion. 

Ingen sekundering / 
coaching i stadion. 

Sprint, lørdag    

Løyper stengt 5 min. før 
første start! 
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Langrenns-/kombicross, lørdag    
Offisiell trening fredag 
16:00 – 18:00

Kun ikke finalister

Start – 60 minutter etter 
prolog start 

Samme brikke og 
startnummer

Slipp forbi løpere som tar 
deg igjen

Premiering til topp 3. 

Deltakerpremie lørdag ved 
målgang prolog. 

Stadion, søndag
Ingen ski oppbevaring 
eller skitesting i stadion. 

Ingen sekundering/ 
coaching i stadion. 

Kretsbåser
‾ Agder og Rogaland
‾ Akershus
‾ Buskerud
‾ Finnmark
‾ Hedmark
‾ Hordaland
‾ Møre og Romsdal
‾ Nordland
‾ Nord -Trøndelag
‾ Oppland
‾ Oslo
‾ Sogn og Fjordane
‾ Sør-Trøndelag
‾ Telemark og Vestfold
‾ Troms
‾ Østfold
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Stafett jenter, søndag
Rød = klassisk / Blå = fri teknikk    

Løyper stengt 5 min. før 
første start! 

Stafett gutter, søndag
Rød = klassisk / Blå = fri teknikk    

Løyper stengt 5 min. før 
første start! 
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Oppvarming

Løyper stengt 5 min. før 
første start! 

I fartsretning!
(Høyreregel)

Oppvarming frem til 12:15 
fredag – NB! Bruk brua! 

Turløyper tilgjengelig 
sørover

1 klassisk teknikk sone 
sprint.
1 klassisk teknikk sone 
distanse.

Markert gult

Markert i løypene med:

Video kontroll

Klassisk teknikk sone, lørdag    

Start 
Technique

zone

End 
Technique

zone
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1 klassisk teknikk sone 
sprint.
1 klassisk teknikk sone 
distanse.

Markert gult

Markert i løypene med:

Video kontroll

Klassisk teknikk sone, søndag    

Start 
Technique

zone

End 
Technique

zone

Gjennomføres 
stikkprøver før start og 
etter målgang. 

Egen kontroll mulig i 
stadion

Stavlengde kontroll
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F-Skitest
Prinsipper

Gjennomføring
Resultater

Bakgrunn
Vedtak 21.oktober 2018 
”Langrennskomiteen i Norges skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år. 

Forbudet gjelder fra og med sesongen 2018-2019 og omfatter fluorholdige glid 
produkter”

• det vil bli tatt stikkprøver før start i enkelte konkurranser.
• resultatene av disse stikkprøvene blir kommunisert til gjeldende klubb i etterkant av 

mottatt prøvesvar
• fordi testmetodene fortsatt er under utprøving vil ikke resultatene forårsake forføyninger 

mot enkeltutøvere
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Bakgrunn

Swix
CH6 ca. 8kr (fluorine free glider)
LF6 ca. 16kr (low fluorine glider)
HF6X ca. 80kr (high fluorine glider)
FC6X ca. 300kr (fluorine powder)

• Fluorert glider
• Veldig vann- og smussavvisende
• Lavere friksjon – raskere ski

• Helsefare
• Miljøproblemer
• Pris

Måleprinsipp
• Ingen direktemåling mulig med dagens teknikk
• Prøvetaking ute 
• Forsendelse til målelaboratoriet
• Måling gjennomføres i et spesiallab
• Tilsvarende dopingkontroll

X
X
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Transferteteknikk

Blank tape

HF+FP

Prøvetaker
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Klassifisering basert på kalibrering i 2018/2019

Nivå Respons Årsak Reaksjon

Grønt < 0,015 • Nye ski kun i kontakt med CH-glider
• Grundig renset ski glidet med CH Info om resultater

Gult 0,015 –
0,05

• Ski som tidligere har vært fluor-glidet
• Krysskontaminering i smørebod
• Bruk av fluorholdige børster
• Mulig bruk av fluorholdige produkter

Info om resultater

Rødt > 0,05 • Bruk av fluorholdige produkter
• Bruk av fluorholdige børster Info om resultater

Gjennomføring av F-Skitest

• Før start, parallelt med brikketesten
• Tilfeldig utvalgte utøvere
• Testen gjøres ved å presse ned en teipbit på ski
• Børsting av prøvetakingsområde
• NSF/Landslagets smøreteam har sett nøye på testen og 

vurderer det slik at F-skitesten har ingen effekt på glid
• Husk at brikketest og F-Skitest tar noe ekstra tid
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Spørsmål???

NILU ønsker lykke til med 
HL-rennet her på Gålå
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Værmelding

Løypekjøring
• Vurderer værmelding

• Fredag – sent kveld/ tidlig natt
• Lørdag – sent kveld/tidlig natt
• Søndag – sent kveld/tidlig natt

Informasjon fra arrangør

• Startnummer til fredag og lørdag hentes av løperen selv ved 
inngang til startområdet. Startnr kan tidligst hentes 1 time før start. 

• Startnummer til søndagens stafett hentes kretsvis på rennkontoret 
søndag morgen, 07.30 – 09.00

• Kun akkrediterte(leder(e) pr krets) har tilgang til 1 prestartområde.
• Alle som bryter må gi beskjed til rennkontoret og levere inn 

startnummer og evt. leiebrikke.
• Løypene stenges 5 min før første start. 
• Etter at siste løper er i mål er løypene åpne, alle dager.
• Løypene er stengt fra kl 20.00 for preparering.
• Transponderleie, kr 50,-/pr dag. Leies på rennkontoret. Bruker 

samme brikke hele helgen. 
• Strykninger –til rennkontor / gala@galaidrett.no
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Informasjon fra arrangør

• Sprint lørdag:
• Tidtaking kun under prolog.
• Lucky looser’s fra kvartfinale ut fra prologtid. De to beste 3 

plassene videre. Til finale, de 3 beste fra hvert semifinaleheat. 
• Startnr beholdes - legg nr deles ut før kvartfinaler – venstre legg

• Stafett søndag:
• Kretsvise vekslingsfelt, se stadionkart for plassering
• 4 spor ut fra stadion og 3 / 4 spor ute i klassiskløypa
• Påmeldingsskjema til stafetten sendes ut til kretskontakter 

fredag.
• Frist innsending lørdag kl. 21.00. 
• «Overskuddsløpere» og miks lag meldes inn til «bank» på 

rennkontoret innen kl. 21.00 
• ALLE løpere som ønsker skal få gå stafett!

• Startnummer
• Dersom startnummer ikke leveres tilbake – avgift kr 700,-

Informasjon fra TD

Generelt

• Gå IKKE mot fartsretningen

• Respekter «NO-COACHING ZONE»

• Sekundanter bør gå til fots ut i løypa

• Oppvarming og skitesting på anvist område
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Informasjon fra TD

Lørdag

• Klassisk

• Diagonal soner

• Svingteknikk – ikke der det er satt spor

• Startprosedyre sprint – tjuvstart 

• Korridorer – bytte 

• Skifte spor – helt forbi 

Informasjon fra TD

Søndag

• Stafett

• Diagonal soner

• Svingteknikk – ikke der det er satt spor

• Veksling – berøre kropp

• Korridorer – bytte 
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Lykke til!


