
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen - telefonmøte 
Dato: 23/04-14  
Tidspunkt: 21.00 – 22.20 
 
Til stede 
Sven Reiersen, Inger Ravndal, Geir Olav Håland, Karin Eskeland, Jon Ola Rysstad, Stig Morten 
Nerheim, Synnøve Spinnangr, Marte Bollestad 
 
 

Agenda 
1. Godkjenning av referat 
2. Kort evaluering av sesongen 
3. Kretslag – Inger orienterer 
4. Seniorlag (siste status er at vi ikke får til et samarbeid mellom Sirdal og Hovden kommende 

vinter dessverre, jeg gir en liten orientering) 
5. Terminlisten neste sesong – hvor skal vi ha bl.a. KM, dato for Sirdal Skimaraton ++ 
6. Økonomioppfølging 
7. Eventuelt 

 
Referat 

1. Godkjenning av referat 9/1-2014 

Det var ingen kommentarer til referatet – godkjent 
 

2. Kort evaluering av sesongen 
Noen korte evalueringspunkt som fremkom: 

- Sesongen – noen av lyste renn, men i det store og hele en bedre sesong enn 
mange andre kretser 

- Sportslig – mange gode prestasjoner – særlig 2 ble trukket frem – Daniel Kaale 
Svelas seier HL og Sivert Wiigs prestasjoner i NC/NM. 

- Kretscup – arbeidskrevende for Geir Olav, diskuterte andre måter å organisere 
det neste sesong. Må bli flinkere å informere om cupen. Ble luftet om det hadde 
vært bedre med pokal, men også tilbakemelding fra mange om at det er flott med 
pengepremier.  
o Geir Olav foreslår endring av opplegg før neste sesong. 

- KM – dag to bør starte tidligere slik at det er mulig for dem som reiser langt å 
komme seg tidligere hjemover. 

- Hovedlandsrennet – mange positive tilbakemeldinger på smøreopplegget. Det må 
vi fortsette med neste sesong  

 

3. Kretslag 
Inger gav en kort orientering om opplegget:  

- Per Svela blir trener 
- Det blir 4 samlinger – Vikeså, Feed, Kristiansand, Hovden 
- Regner med at 10-20 utøvere blir med på opplegget 
- Vedtatt at det skal tas en utøverbetaling på 5.000,- for å være med 

o Inger følger opp med mer informasjon. Klubbene gis en frist på 20/5 til å 
melde tilbake hvilke utøvere som skal være med. 

 

4. Seniorlag 
Kort orientering fra Geir Olav om at det ikke har lykkes med å etablere samarbeid mellom 
Hovden og Sirdal Ski for en fortsatt seniorsatsing kommende sesong. Vi kommer tilbake til 
dette på neste møte i LK. 



 

5. Terminlisten 2014-2015 
Følgende ble godkjent/er avklart 

1. Hovden Tour går 21.3 
2. Sesilåmi går 14. eller 15. 
3. Sirdal Skimaraton går 28.2 
4. KM: Inger forespør i Sone Vest den ene helgen, Jon Ola sjekker om Valle kan ta 

den andre helgen 
5. KM: Rulleski, Jon Ola sjekker om det er muligheter på Hovden, mens Synnøve 

sjekker muligheter på Birkeland 
 

6. Økonomioppfølging 
Fortsatt god økonomi og ingen større overskridelser eller overraskelser 
 

7. Eventuelt 

 Stig Morten tok opp spørsmål om det kun skal gis støtte til utøvere på 
kretslag og ikke til dem som går på Skigymnas. Saken tas opp på neste 
møte. 

 Nytt møte i slutten av mai – da arbeides det videre med Terminlisten. 

 
 

Geir Olav Håland 
Ref. 


