
OslO langrenn setter preg på VM 2011!

Vil du oppleve ski VM innenifra, få store skiopplevelser, treffe og samarbeide med 
langrennsinteresserte fra klubber i Oslo, lære mer om å arrangere store renn, motta en flott 
klespakke og bidra til at langrenns-Oslo synes på kartet?

VM 2011 kommer til å bli et fantastisk arrangement i verdens beste arena for nordiske grener. 
Anlegget har kostet mye, men bør ikke Oslo ha det beste innen ski og skikulturnår vi kan bygge 
opera til 5 milliarder? Selvfølgelig!

Vi er på mange måter ”verter”. Det er langrenns-Oslo som senere skal bruke anlegget og invitere 
langrenns-Norge til byen vår. Og hele landet vil hit! Med andre ord er dette en mulighet til å bli 
kjent med anlegget slik at vi er bedre forberedt.

HVOrfOr OslO-langrenn?

Rennledelsen tok kontakt med oss. Dessverre kolliderte presentasjonene med andre gjøremål 
for mange, men komiteen ved Bente Skari, Arne Sandvold og Bjørn Ståle Tennfjord i ledelsen 
ønsker at langrenns-Oslo stiller sterkt. Uten oss som elsker sporten, kan arrangere renn og 
elsker langrenn, vil VM 2011 ikke bli så vellykket. 

Derfor ønsker vi å delta bredt. Komiteen ønsker vår støtte på følgende områder:

• Løyper
• Sekretariat
• Tidtaking
• Serviceboder
• Stadion
• Kontroll

Det er allerede meldt at Team Kollen tar et hovedansvar for løypepatruljen og skal stille med 
alle som kan delta.

Vedlagte excel fil viser  behovet for funksjonærer fra de enkelte klubbene. Vi har delt opp i 
”stor”, ”medium” og ”liten” klubb. Det er viktig at alle klubber er med! Dette innebærer ikke 
at man skal delta hver dag i VM-uken, men må være disponibel. Vaktlister vil bli satt opp.

HVOrdan registrerer Vi Oss?

- Klubbene må bekrefte at de kan fylle disse plassene evt. Hvor mange de kan stille med det
burde vi kunne få en rask tilbakemelding på. Helst innen 7. november.  Sendes på mail til 
ragnar.madsen@drd.no

OslO Skikrets
langrenn



- Alle som skal være med må registrere seg på portalen www.oslo2011.no Fristen er
10. november 2009. Pass på under ”Stilling” å velge ”Sport”, deretter ”Langrenn
(inkl. kombinert)”.

- Team Kollen stiller samlet løypepatrulje og inngår ikke i klubbens deltakere. De må registrere
seg på samme måte i portalen

- Team Kollen og klubbene må sende en liste over de personene de har fått med. Det innebærer
at vi legger en kontrollfunksjon på klubben. Listen sendes til ragnar.madsen@drd.no 

- Rennledelsen kan dermed sjekke lister mot registreringene på portalen, reg. avvik og skaffe seg
en god oversikt. All den grunn vi er i en tidlig fase vil det bli endringer underveis.

Blir du Med?

Vi håper dere alle er positive til dette. Oslo Skikrets Langrenn  og VM 2011 lover: 

- Tilførsel av kompetanse. Kurs og opplæring i funksjoner. VM 2011 er en flott mulighet til å
lære seg anleggene som gjør det enklere for oss å arrangere 

- Klespakke til alle funksjonærer

- Bli bedre kjent på tvers av klubbene. Her kan vi gå sammen om funksjoner. Dette kan kanskje
bli en modell når vi fremover skal arrangere store mesterskap i Oslo

- Muligens noe økonomisk kompensasjon for arbeidet vi gjør

- Mange store og varige opplevelser!

Har du spørsMål?

Ring eller mail Ragnar Madsen
92 84 84 02 / 22 59 90 07
ragnar.madsen@drd.no

Meld dere i dag og vel møtt!

Med langrennshilsen

Ragnar Madsen
(Formann Oslo Skikrets Langrenn)

Andre vedlegg:  Oversikt over funksjonærer pr klubb
   Presentasjon VM 2011 fra rennledelsen


