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Komitemedlemmer 

Leder  Trygve Glad Slokvik  Ottestad IL 
Styremedlem Geir Ove Aasum  Granli IL 
Styremedlem Ulf Erik Strand   Strandbygda IL 
Styremedlem Hilde Nystuen    Rendalen IL 
Styremedlem Astrid Hermansen  Vang SLF 
Styremedlem Kristian Hellerud  Granli IL 

 

Innledning 

Perioden har vært preget av korona tiltak som har preget komiteens arbeid. Grunnet 

nedstengning i mars 2020 fikk vi ikke gjennomført SjusjøCup avslutning som planlagt 

og årets sesong har vært preget av avlysninger og utsettelser. Men vi har tross 

pandemien fått gjennomført mye både av sesongforberedelser (samlinger) og fått 

gjennomført flere renn i årets sesong enn mange andre skikretser. Arbeidet til 

komiteen har bestått i å planlegg og gjennomføre samlinger, utarbeide terminlister, 

organisere støtteapparat i forbindelse med sesongens hoved renn, samt noe 

markedsarbeid. Leder sitter i styrings gruppen for Team Elon (Veidekke i 2020) 

Innlandet og har deltatt på styremøter i perioden.  

 

Aktivitet – samlinger, møter i komiteen mv 

Det er avholdt 10 komite møter pr. sesong i perioden. Det vært arrangert 3 samlinger 

for aldersgruppen 13-16 år (hvor 1 er ren jentesamling i Torsby) pluss 1 

interkretssamling sammen med Oppland SK for 15-16 år og 5 samlinger for 

Junior/Senior foran hver sesong. Sist sesong ble enkelte samlinger dagsamlinger pga 

korona.  

Rekruttering / utdanning 
LK er bekymret for frafallet både blant Junior/Senior men enda mer blant de yngre, 

og spesielt bekymret er vi over hvilke konsekvenser pandemien vil få. Bortfall av 

konkurransetilbud nasjonalt for Jr. og både lokalt og nasjonalt for senior kan gi 

negativ innvirkning på rekrutering på sikt. KM statistikken viser at vi fremdeles vi får 

færre løpere inn i 13 års klassene nå enn for noen år siden. Men årets statistikk viser 

en liten positiv trend tross alt. Rekrutering vil fortsatt ha stort fokus for LK og krets i 

tiden fremover. 

Vi har arrangert 11 trener kurs og 1 TD kurs i perioden. I tillegg TD kurs på Web 

Alle klubber har fått anbefaling om å gjennomføre Ren Klubb og la utøverne sine 

gjennomføre Ren Utøver i forbindelse med antidopingarbeid. 
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Arrangement 
Deltakelsen på kretsrenn og Cup/KM er nedadgående og for å oppmuntre til 

deltagelse har vi fortsette med tiltakfor å få flere med.  

Grunnet bortfall av Norges Cup for Jr. og Hovedlandsrenn arrangert vi sammen med 

Oppland en InnlandsCup i år. Dette tror vi var et positivt tiltak som vi ønsker å 

videreføre- 

Kretsmesterskap og kretsrenn har blitt avholdt i henhold til regelverket og fordelt ut 

på klubbene i hele kretsen. LK har ikke arrangert Cup avslutning grunnet avlysninger 

Økonomi 

Det er pr. i dag en stabil økonomi, 2019 gav et underskudd noe som i stor grad 

skyldes bortfall av Sjusjøen/Natrudstilen som sponsor.  2020 gav derimot et 

overskudd litt på grunn av lite aktivitet pga korona og vi er glade for å ha fått inn 

Radisson Blu Trysil som sponsor. 

Resultater 

Navn  Øvelser 

2019/2020   

Langrenn   

Therese Johaug, Nansen 1 pl. Tour de ski, 1 WC sammenlagt, 12 1 pl. WC, 2 NM gull 

Johanne Harviken, Strandbygda 3 pl. SC, 2 pl. U23 NM, 2 2 pl. NC U23, 3 pl. NC U23 

Ingeborg Østgård, Nansen 1 pl. NC Lygna, 3 pl. NC luygna,  3 pl. NC sammenlagt 

Jonas Vika, Mjøsski 2. pl. NC Holmenkollen 

Kristoffer Kvarstad, Hamar SK 15 pl. Jr. VM 

Petter Solhaug Sæter, OS IL 1 pl. HL sprint 

2020/2021  

Therese Johaug, Nansen 4 VM gull, 2 NM gull, 2 x 1 pl. WC 

Maiken Caspersen Falla VM sølv sprint, NM gull sprint 

Jonas Vika VM gull stafett, 4 pl. VM 10 km fri 

  

 

Oppsummering 

To spesielle sesonger preget av korona med avlysninger og færre renn enn normalt 

lokalt og nasjonalt. Vi har 2 spydspisser på senior i Therese og Maiken, men det gror 

også godt under disse. Vi har flere løpere på Region lag Innlandet. Jr. og yngre har 

ikke fått testet seg nasjonalt i år, men vi har inntrykk av at klubbene jobber godt med 
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treningssamarbeid og rekrutteringsarbeid tross spesielle tider. Ut fra KM statistikken 

kan vi ikke se noe dramatisk nedgang i antall aktive, men rekrutering må være fokus 

fremover både i krets og klubb. Det er behov for flere rulleskianlegg og flere ser ut til 

å være på gang.  

 

For Langrennskomiteen i Hedmark Skikrets  

 

Trygve Glad Slokvik 
Leder LK 

 


