
 
REFERAT FRA VÅRMØTE 25.05.19 
 
Vårmøte ble avholdt på Scandic Hotell, Elgstua 25.05.19 
 
Deltagere: 
Trygve Slokvik, Ottestad IL og leder langrennskomiteen 
Undis Irene Strøm, Hamar Skiklubb og medlem langrennskomiteen 
 
Ingunn Fossemellem og Per Morten Wangen, Magnor UL, Trond Opsahl, Mjøs-ski, 
Atle Ruud, Nordbygda/Løten, Lene Faraasen, Strandbygda IL, Astrid Hermansen og 
Kjetil Alm-Kristiansen, Vang SKL, Frode Bergersen, Hamar Skiklubb, Stine Olsen 
Kirkevik, Ottestad IL, Morten Sundal, Åslia IL,  
Gjester: Stein Olav Snesrud, NSF – Langrenn og Per Morten Nyeng, medlem i 
Langrennskomiteen i NSF. 
Bjørn Ilseman, Hedmark Skikrets. 
Jan Olav Andersen, administrasjonen og Turid Borthen, kretsstyret. 
 
Vi fikk tilbakemelding på samlinger for 13 – 16 åringer til neste år som de syns var 
noe tett! Samlingene blir gjennomført på en kort periode på høsten. 
Hva med en guttesamling også? 
Samlingsplanen for høsten 2019 blir gjennomført slik den er oppsatt! Blir lagt ut på 
hjemmesiden i starten av neste uke! 
 
Rekrutteringsarbeid: 
Få all informasjon ut så tidlig som mulig! 
 
Magnor har startet opp med en karusell som går 4 søndager da kretsens renn er i 
andre deler av kretsen. Det har vært arrangert 4 renn med 50 deltagere. 
 
Legge sprintstafett i det sentrale område i kretsen, da vil en få med flere lag! 
 
Magnor: De foreslo en workshop på høstmøte: 

- Hva/hvordan vi skal jobbe for å få opp rekrutteringen? 
- Utdanningstiltak NSF`s trenerløype 
- Grasrottrener kurs 

 
Premiering for Sjusjøcupen: 
Flest starter: 1. Hamar Skiklubb 
  2. Vang Skiløperforening 
  3. Stranbygda IL 
Størst forbedring: Moelven IL 
Tiltak fra klubber: 
  Magnor UL 
  Strandbygda 
  Hamar  
 
Vinnere av langdistanse cupen: 
Ragnhild Boldstad, Åslia IL og Odd Arild Strand, Stor-Elvdal SK 
Her har vi 4 renn, hvor 3 teller sammenlagt! 



Hva med å øke til 5 renn hvor 3 teller sammenlagt? 
 
Litt info om Team Veidekke: 
Fra Hedmark er Johanne Hauge Harviken, Strandbygda IL og Joakim Aurland, 
Kjellmyra IL med på laget! 
 
Norgescuprenn: 
Vi er helt avhengige av foreldre. Da vi må serve alle kretsens løpere! 
På juniorsiden må vi teste ski, noe som Hamar Skiklubb besørger.  
Smøreresultatene er like for hele kretsen og svarene henger i bua! 
 
Kretsen bør lage en egen app hvor medlemmene er ledere og utøvere i kretsen. Her 
kan alle kan finne de viktige opplysningene! 
 
Felleskostnader som blir fordelt på alle utøverne er: 

- Hovedleder 
- Smører 
- 2 sekunderingsposter 

 
Terminliste for 2019/20 
 
Vi ønsker oss flere skicross renn 
Vil gjerne at sprint renn gjennomføres uten prolog, heat med en gang, slipper 
tidtaking. 
 
Søknadsfrist for renn er 01.09.2019 
 
Litt info vedr. Fluorsaken. 
Under HL 12 par ski av de som ble testet som ga rødt utslag 
 
Kontrollordning: NSF har hittil brukt 700.000 på denne kontrollen. 
 
Forslag på og merke skiene som skal brukes, for eksempel. 2 par i hver stilart. 

- Egne børster 
 
Jobben som gjøres med skiene er viktigst! 
Finns mange gode fluorfrie produkter 
 
HOLDNINGEN I KLUBBEN ER VELDIG VIKTIG 
 
Lagstruktur neste sesong: 
Det er 6 løpere fra hvert land som kan gå worldcup og lederen i Skandinavisk cup 
(før jul vinneren fra fjoråret). Noe strammere altså! 
 
Team Norconsult i Asker tar mange av de løperne som var aktuelle for 
rekruttlandslaget! 
Derfor ble rekruttlandslaget kun bestående av dameløpere, her er utfordringen størst, 
gapet mellom de beste og nest beste. 
NSF har 5 regionlag (Team Veidekke), juniorlandslag og rekruttlandslag. 
 


