
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 16. januar 2023 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Håvard Nyhagen, Robert Granseth, 

Ragnhild Soleng (Teams), Lillann Gulbrandsen (Teams), Gunnar Vestad 

(Teams) og Ellie Lein 

 
 

 

 

 

ØKONOMI 
 

 

Årsregnskap 2022 

Prosessen er i gang, skal være klart for revisjon 25. februar. 

Det foreligger derfor p.t. ingen regnskapsstatus pr. 31.12.212 men det har ikke vært noen store 

endringer siden LK-møtet i desember. 

 

Årsregnskap 2022 og regnskap pr. 28.02.23 vil bli lagt fram på LK-møte 13. mars. 

 

 
 

STATUS SESONGEN 2022-23 
 

 

TERMINLISTER  

 

Status turrenn 

Første turrenn arrangeres søndag 22. januar, Finntjernløpet. 

Det har ikke kommet inn noen varsel om avlysninger p.t. 

 

 

Status langrenn 
 

Gjennomførte renn 

• 03.12.22: THL-/Sparebank1-rennet; 97 påmeldte 

• 04.12.22: Gransrennet; 238 påmeldte 

• 10.12.22: Natrudstilrennet; 511 påmeldte 

• 17.12.22: Arne Rustadstuens Minneløp; 234 påmeldte 

• 18.12.22: Atomicrennet, Lygna; 518 påmeldte 

• 30.12.22: Nyttårsrennet, Beitostølen; 211 påmeldte 

• 07.01.23: Åsvangrennet; 29 påmeldte 

• 08.01.23: Lygnasæterrennet;  205 påmeldte 

• 14.01.23: Moskusrennet; 79 påmeldte 

• 14.01.23: Svearennet; 112 påmeldte 

 

Ingen avlyste renn p.t. 



KM på Gålå 28-29. januar 

Arrangørene har vært litt på hæla, men melder om god kontroll nå. 

Invitasjon er lagt ut og påmeldingen er åpen. 
 

Det er avtalt opplegg med overnatting og pizzabuffet på Gålå Høgfjellshotell, klubbene booker direkte 

til hotellet. Håvard stiller for skikretsen, rom er reservert. 

 

 

NASJONALE RENN 
 

Senior 
 

Gjennomført 

• NC Gålå, alt fungerte bra. 

 

Gjenstår 

• NM del 1 Vind  - 

   Ikke kretsopplegg verken for overnatting eller smøreplasser 

   Ragnhild jobber på rennkontoret, Torbjørn er i juryen torsdag,  

    Marianne og Ellie er også til stede på torsdag. 
 

• NC Åsen - frist for overnatting gikk ut 15. januar, ikke kretsopplegg for smøreplasser 

• NM MjøsSki/Veldre Sag - ikke kretsopplegg verken for overnatting eller smøreplasser 

• NM del 2 Tolga - frist for overnatting går ut 1. februar, ikke kretsopplegg for smøreplasser 

 
Junior 
 

Gjennomført 

• NC Lillehammer 6-8. januar 

En del armer og bein, særlig fredag, men ikke noe som deltakerne merket mye til. 

 

Gjenstår 

• NC Voss 10-12. februar, inkl . NM sprint 

   Overnatting ok, smøreplasser ok 
 

• NM junior Alta 3-5. mars 

   Overnatting ok, frist smøreplasser 1. februar 

   Det jobbes fortsatt med logistikken transport utstyr, i samarbeid med alle kretsene på  

   Østlandet og NSF Langrenn, vi er i dialog med Skedsmo Bud og Vare. 
 

• NC junior finaler Tolga 29. mars – 2. april 

 v  Frist for overnatting går ut 1. feb, ikke kretsopplegg for smøreplasser 

 
15-16 år 

• Hovedlandsrennet Meråker 24-26. februar 

   Overnatting ok, smøreopplegg er i prosess, Lars Wadahl fra Tormod Skilag er smøresjef for 

   Oppland Skikrets, Robert følger opp. 
 

• Kong Haralds Ungdomsstafett, lørdag 11. mars kl. 15.45 

   Det er meldt på to lag,  

   pga. endret starttidspunkt, er det bestilt hotellrom for to netter, fredag-søndag,  

   siste frist lagoppstilling; 6. mars. 
 

Det er samme dag som KM fri teknikk i Karidalen, men det er dessverre lite å gjøre noe med  

   når opplegget for KHUS kommer så sent. 



Stafetter HL og NM junior 

Det er laget ‘påmelding’ til begge stafettene, med frist et par dager før påmeldingsfristen går ut. 

Ellie følger opp. 

 

 
 

STATUS KURS OG KOMPETANSE 
 

• Trener 1 Hadeland er i gang, kursholder Sebastian Aagnes,  

• Trener 1 Lillehammer er i gang, kursholder Katrine Horsberg Lange 

• Trener 1 Gålå, første kurskveld 24. februar, kursholder Marianne Myklebust 

 

Åpen Stadion/Skisprell 2023. 

Marianne har avtalt skisprelldager på 13 forskjellige steder/stadioner i kretsen. Avspark var Engesvea 

Aktivitetspark på Lillehammer søndag 15. januar, med svært gode tilbakemeldinger.  

KLIKK HER for oversikt. 

 

 

 

EVENTUELT 

 
Status Janteloppet 

Avlyst i 2023 pga. dårlig økonomi i Redbull. Kommer tilbake i 2024.  

 
Handlingsplan 2023-25 

En kort gjennomgang av mål for skikretsen i Skiglede for alle 2021-24. Dette skal behandles på 

skikretsens styremøte tirsdag 24. januar.  

 
Henvendelse om premiering i Atomicrennet 

Det har kommet reaksjoner på måten det ble premiert på i de yngre klassene. Det var deltakerpremier 

til alle, pluss flotte premier til de 5 beste. Bør det heller være uttrekkspremier i de yngste klassene? 
 

Ihht. rennreglementet 219.8 skal det være lik premiering i klassene 10 år og yngre. I de yngste klassene 

anbefales lik premiering til alle. 
 

Arrangørene bør få tilbakemelding på god jobb med etablering av et nytt renn, med god deltakelse og 

mange fine premier. Men de bør få en tilbakemelding med en anbefaling mht. premiering for de yngste 

klassene på en best mulig måte. Det kan gjerne være flotte premier også i disse klassene, men det bør i 

så fall være uttrekkspremier, slik at alle har en mulighet for å vinne. Bl.a. Madshusrennet har 

praktisert dette i mange år. 

 

 
Neste LK-møte mandag 13. mars 2023 kl. 18.20 på Idrettens Hus, Lillehammer. 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer, 17. januar 2023 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=161121&page=%C3%85pen+Stadion

