
Referat LK- møte 3.januar kl. 20.00 – Teamsmøte   
 
Til stede: Rune Tøllefsen, Kenneth Daleng, Johannes Andberg Stenersen, Espen 
Farstad, Olaug Iren Fossbakk, 
Forfall: Synnøve Larsen 
Referent: Hanne Kristine Kroken 
 
 
Sak 1. Koronasituasjonen 
Etter erfaringer fra Romjulsrennet i Bardu ble gjennomføring av skirenn diskutert. 
Oppfordring til gjennomføring sendes til neste arrangør av Hanne Kristine. 
 
 
Sak 2. Status siden sist 
Økonomi 
Til møtet 17.janaur skal ferdig økonomirapport foreligge. Hanne Kristine og Rune tar et 
arbeidsmøte 10.januar.  
 
Marked 
Henger er på plass med litt mer utstyr, og den nye startnummerserien nr. 1-600 hentes i 
banken 6.januar.  
9 gule SNN trøyer befinner seg i Bardu, og Rune tar med disse til SNN-cup rennet i Tromsø. 
Hanne Kristine bestiller 20 nye nummer fra Helle Sjøgren. 
 
Kurs 
Ingen endring gjennom jula. 
 
Terminliste 
TUIL ski har trukket seg som arrangør av sonerennet i Tromsø 15.januar. Vi får ikke tak i ny 
arrangør, så sonerennet utgår i Tromsø regionen. 
Flere arrangører har ikke lagt inn sine renn i Sportsadmin. Vi må tenke at sesongen går som 
normalt. Hanne Kristine tar kontakt med klubbene for å få på plass alle renn.  
 
Sport 
Siden sist har det vært gjennomført et møte med de nordnorske kretsene. Det var opprinnelig 
satt for å lage høringsnotat til utsendelse, men ny informasjon gjorde at dette ikke var 
nødvending. Team Nord-Norge rekrutt ble etablert i 2013 og er forankret i alle kretser. 
Formaliteten er på plass, det er dermed kun behov for en oppstramming. Referat fra møtet 
ligger på hjemmesida. Neste møte er 17.januar i Tromsø med alle tre LK-ledere, trener 
ELON, trener SNN og styreleder ELON.  
 
 
 
 



Sak 3. Møteplan 
Langrennskomiteen planlegger fysisk arbeidshelg på Bardufoss 6.-8.mai, samtidig som 100-
års markeringa. 
Frem til april gjennomføres LK-møtet første mandag i mnd.  
 
 
Sak 4. Utvikling i klubber 
Medlemmene i langrennskomiteen er representert i alle soner. Det skal gjennomføres en 
statusrunde hver sone for å kartlegge aktivitet og behov. 
Informasjon som er viktig og relevant: 
- hvor mange klubber ligger i sonen? 
- hvor mye og hvordan aktivitet skjer i hver klubb? 
- hva er status på nåværende, pågående og planlagte anlegg? 
- hvordan står det til med trenerkompetanse og kurs? Orienterer og motiverer til å ta kurs 
Full oversikt finnes i «Årshjul LK». 
 
 
Sak 5. Eventuelt - Kretsopplegg på nasjonale renn 
Erfaring etter første NC og SC er at det skjer avmeldinger tett opp mot avreise. Dette virker 
fordyrende på de resterende løperne. Langrennskomiteen har dermed innført et nytt vedtak, og 
anbefaler alle løpere å ha reiseforsikring.  
 
Vedtak: 
Påmelding til fellesopplegg er bindende. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen blir 
lederkostnader og andre ikke reverserbare kostander fakturert. All påmelding og avmelding 
skal gjøres direkte til kretskontoret. Forskudd faktureres etter påmeldingsfristen og må betales 
før avreise. 
 
 
 
Møtet hevet 22:06 


