LM Øst
9. – 10. februar 2019
Referat fra lagledermøtet 9.2.
_________________

Velkommen til Folldal og Stormoegga skiarena fra møteleder/rennleder Arne Olav Vårtun.
Anlegget har blitt oppgradert de siste årene og oppfyller nå kravene til C-lisens. Med blant
annet nye løypetraseer, oppgraderte selvanvisere og nytt datautstyr og tidtakerprogram.
Har også fått god internett-tilgang med 100 Mbs hastighet og åpen wi-fi for publikum.
Rennet denne gangen går på mest på natursnø, kunstsnø i bunn.
Offisiell åpning:
Presentasjon av rennkomiteen: Rennleder Arne Olav Vårtun,
Ass. rennleder Helle Øyen, rennsekretær Ellen Grete Kroken,
standplassjef Øyvind Øien, data/tidtakersjef Hans Martin Bjørkeng,
løypesjef Bjørn Tore Streitlien, arenasjef Stein Arne Brendryen,
arena/service Ola Husom, vaktmester/løypekjører Juel Phillips,
TD Heidi Hjemli og TD Geir Mikalsen.
Opprop:
Liste ble sendt rundt, få tilstede på møtet.
Valg av rennjury:
TD Heidi Hjemli og TD Geir Mikalsen, rennleder Arne Olav Vårtun.
Tidsprogram:
Ble endringer i tidsprogrammet, håper det kom alle til gode.
Noe lavere deltakerantall, derfor komprimert.
Avtrekkskontroll på utsiden av skibrua, åpner 9.30. Søndag kl 08.30.
Start innskyting 10.15. Søndag kl 09.15.
Starttid lørdag kl 12 – Søndag kl 11.
Rennkontor åpner kl 09.00 lørdag, 08.00 søndag.
Premieutdeling på hoppsletta bak infotavla – fortløpende.
Løyper:
Gjennomgang av løypene – delvis ny trasé. Kompakt – løpere kan ses mye av konkurransen.
Løypene prepareres så fort som mulig lørdag ettermiddag, blir stengt etter det.
Fått nysnø, litt løst, men veldig bra forhold.
Oppvarming i konkurranseløyper stenges 10 min før start.
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Ikke lov å gå mot løyperetning
Oppvarmingsområde – på sletta ved hoppbakken og ellers midt på arenaen
Løypene blir preparert kl 18.00
TDs kommentarer:
Godt forberedt arranangør
Prioritet – sikkerhet
Avtrekkskontroll, skive 1 kontroll og visitasjon etter mål – veldig viktig.
Spes 13-14 klasse lørdag og 15-16 klasse søndag går litt ulike løypelenger –
viktig at de kjenner løypa.
Oppmerksom på punkt 5.6.i – om du går for langt eller feil rekkefølge, er det disk.
Våpen på standplass – klubbenes ansvar at de står i riktig stativ.
Værvarsel:
Flotte forhold
Mildt for Folldal å være. Forventa ca -5 og vindstille.
Lisens:
3 stk mangler? Må sjekkes ved henting av startnr.
2 notert for engangslisens.
Kopi av kvittering for betalt er godt nok. Evt kjøpe engangslisens.
Løpere som ikke starter – lagleder må levere startnummer så fort som mulig.
To sikkerhetsnåler på startnummer og feste lårnummer godt.
Arrangør bruker radiokanal Jakt 1, Jakt 2 og Jakt 3.
Arena:
Rennkontor i eget bygg.
Toaletter – to 1. etasje, 6 i kjelleren + garderober/dusjer.
Premieutdeling utenfor servicebygget – høyttaler brukes.
Oppvarming – sletta i hoppbakken eller inne på arenaen.

Avslutning:
Rennkomiteen avsluttet møtet med å ønske alle lykke til, og rennleder avsluttet med at
gode konkurranser for løperne blir til gjennom et positivt samarbeid mellom lagledere og
arrangør.
«Gode konkurranser skapes ved godt og positivt samarbeid mellom løpere, lagledere,
og arrangør».
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