
 

 

Referat fra møte i Langrennskomiteen 
 
Dato: 28.06.2017 
Sted: Lyngdal (Lyngdal Inn) 
 
Følgende var tilstede: Henning Wiig, Inger Ravndal, Trond Sandvik, Ketil Grindheim og Stig 
Ertzeid. Nils Stray, Jarle Nordtveit Aasheim og Jostein Ødegaard hadde meldt forfall. 
 
Saker 
 
1. Presentasjon 
 
 Møtet åpnet med en runde hvor møtedeltakerne hadde en kort presentasjon av seg selv. 
 
2. Kort gjennomgang av Skiforbundets nye utviklingsmodell (SUM) 
 
 Vi hadde en gjennomgang av hovedprinsippene i den nye utviklingsmodellen. Deretter  
 diskuterte vi ulike elementer i modellen. En liten oppsummering: 
 
  - Hvordan favne ulike aldersgrupper og spreke mosjonister i våre konkurranser. 
   - ulike konkurranseformer 
    - idealtid 
    - antall km/runder 
    - ulike lengder ( fra 100 m og oppover ) 
 
  - Unngå for tidlig spesialisering 
  - Unngå at alvoret kommer inn i for ung alder 
  - Ikke fokus på resultat, men  
 
3. Informasjon om ansettelse og ansvarsområder for Simen Sirevåg 
 
4. Fordeling av ansvarsområder 
 
 - Terminliste (Inger) 
 - Nc jr. / HL (Simen + Inger) 
 - Anleggsansvarlig (Nils) 
 - Fluorprosjekt (Henning og Ketil) 
 
5. Terminliste 
 
 - Sende ut mail angående søknad om renn til klubbene etter ferien (Petter) 
 - Kretscup avholdes (renn som inngår; KM rulleski, Hovdenrennet, KM distanse, KM sprint 
    og eventuelt en avslutningshelg (Brokketur). Ansv. for ponglister (Jarle) 
 - Tilbakemelding angående terminliste fra sone Sør/Indre Agder 
  - ikke for lange renn tidlig i sesongen (gjaldt spesielt Hovdenrennet i yngre  
    årsklasser. 
  - savner KM Sprint og anmoder LK om å få arrangert dette rennet igjen 
  - ønsker at det også sterkt vurderes å arrangere KM i teamsprint 
  - vurdere faste langrennsarenaer i kretsen til KM 
 
6. Sonearbeid 
 
 - Mål om at HL kan bli arrangert i vår krets 
 
7. Søknad om støtte 
 
 - Mottatt søknad fra sone Vest om kr. 26 000 til tre sonelag. Søknad ble innvilget. 



 

 

 - Må oppfordre andre soner til å søke 
 
8. Neste møte etter ferien. 


