Lagledermøte torsdag 17.mars 2016
Kaiskuru nærmiljøsenter
Sak 1. Rennleder ønsket velkommen til Alta og årets NNM

Sak 2. Opprop av klubbene.
61 klubber er representert under NNM. 32 klubber deltok på lagledermøte.

Sak 3. Presentasjon av samarbeidspartnere
Rennleder presenterte alle samarbeidspartnere for NNM.

Sak 4. Rennkomite
Rennleder: Tine Klevstad
Rennkontor: Vibeke Arntzen
Løypesjef: Per Erik Bjørnstad
Ass løypesjef: Amund Suhr
Arenasjef: Einar Suhr
Tidtaker: Kai Bjørkli

Jury:
Rennleder, TD og ass TD

Sak 5. Kjøreplan fredag 18.mars
10.15 - Brikkekontroll – ved startpaddocken. Alle må innom å sjekke !!!
10.45 – Offisiell åpning ved ordfører

11.00 – Rennstart
15 sekunder startintervall
-

Gjennomgang av startrekkefølgen

Sak 6. Gjennomgang av løypene
2 km, 3km, 3.75km og 5 km er de løypetraseene som brukes under fredagens renn. Alle
løypene har samme start og mål.
Info fra løypesjef ang løypene og oppvarmingsområdet.
3 km – er den løypetraseen som på nett ligger ute som 3,3 km

Sak 7. Stadion
Gjennomgang av stadion v/stadionsjef Einar Suhr.
Starten er på samme plass alle dagene.

Sak 7. Blomstersermoni.
Følger kjøreplan

Sak 8. Diverse info
Rennet er FIS-renn (sidet) for 17 år og eldre.
Dusj – 4 garderober som kan brukes på Kaiskuru Nærmiljøsenter
Gjenglemte gjenstander legges på rennkontoret
Kafe – sjekk åpningstider på hjemmesida og bruk denne aktivt 
Parkering – parkeringskort for alle dagene kan kjøpes på rennkontoet. Parkeringsbillett for
en dag kjøpes ute hos parkeringsvaktene.

Sak 9. Info fra TD Sylvi Ofstad
-

Husk oppvarming i fartsretning. God løypekultur er viktig. Bring dette videre til alle i
klubben din.
Reklameregler kommer TDene til å være nøye på. Minn hverandre på, særlig luene.
Minn de som skal gå 3,75 km på å være obs på når de er inne på stadion at løypa
deler seg for runding og inngang til mål.

Sak 10. Presentasjon av speaker
Asgeir Moberg og Kristoffer Broks er speakere.

Sak 11. Spørsmål fra salen
Blir det mellomtid ?
Svar fra tidtaker: 1,5 km fra mål ved gapahuken vil det stå en mellomtidsboks.

Oppvarmingskartet ?
Svar: Henges opp på tavle inn og ute

Oppvarmingsløypa?
Svar: Oppvarmingsløypa følger oppvarmingssporet i konkurranseløypa i fartsretninga.

Leiebrikker
Svar: Leiebrikkene har utøverne gjennom hele mesterskapet.

Minner alle på å hente startnummer på rennkontoret!

Referent Vibeke Arntzen

