
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen  
Dato: 27/08-14 
Sted: Feed, Tonstad  
Tidspunkt: 14.30 – 15.30 
 
Til stede 
Inger Ravndal, Geir Olav Håland, Stig Morten Nerheim, Synnøve Spinnangr  
 
Forfall  
Marte Bollestad Sven Reiersen, Karin Eskeland, Jon Ola Rysstad 
 
 

Agenda 
 

1. Godkjenning av referat 
2. Søknader støtte til sonesamlinger 

a. Støtte fra Sone Ryfylke. Kr. 10.000 for en helgesamling (8.000,-) og 2 dagsamlinger 
(2.000,-) 

b. Støtte fra Sone Sør til jentesamling med foredrag om Sunn jenteidrett (5.000,-) 
3. Støtte til juniorløpere på Skigymnas 
4. Terminlisten – kollisjon mellom KM del 2 og Ungdommens Holmenkollrenn 
5. Eventuelt 

 
Referat 

1. Godkjenning av referat 25/8-2014 

Det var ingen kommentarer til referatet – godkjent 
 

2. Søknader støtte til sonesamlinger 
Det var innkommet 2 søknader om støtte: 

a) Sone Ryfylke. Søknaden ble diskutert i forhold til støttebeløp på 8000 til trenere på en 

helg. I forhold til tidligere bevilgninger for 20 utøvere er beløpet noe høyt og komiteen 
mente derfor at beløpet bør settes til 6.000 for helgen samt støtte på 2.000 for 
dagsamlingene slik at totalt støttebeløp blir 8.000,- som utbetales til Suldal IL konto 
3210.30.09617. 

b) Sone Sør. Søknaden om støtte ble diskutert i forhold til betaling for foredrag om Sunn 

Jenteidrett (3.000,-) og støttebeløp til trenere (2.000). Komiteen mente at støttebeløpet til 
foredraget blir noe høyt og reduserte det til 1.500,- slik at totalt støttebeløp settes til 3.500,- 
som utbetales til Oddersjaa. 

 
3. Støtte til juniorløpere på skigymnas 

Geir Olav og Stig Morten hadde hatt en kort prat i forkant av styremøte og diskutert mulige modeller 
rundt fordeling via klubb. Det ble ikke fremlagt noe forslag og diskusjonen dreide seg derfor om ulike 
prinsipper rundt intensjonen med tiltaket. Saken tas opp igjen på et senere møte. 

 
4. Terminlisten - kollisjon mellom KM del 2 og Ungdommens Holmenkollrenn 

Det var innkommet forslag fra Sone Vest og Henning Wiig om muligheten for å la KM-klassene 13 og 14 
heller avholdes i forbindelse med Gjesdalburennet eller Åpningsrennet på Hovden. Komiteen setter pris 
på innspillene og synes det er et konstruktivt forslag, men ser at det samtidig innebærer at foreldre som 
har barn både i disse klassene og i andre klasser da faktisk må kjøre på 3 ulike steder til vinteren for å 
kunne la utøverne delta på hele KM og kom til at vi holder fast på oppsatt helg. Komiteen foreslår i 
stedet at kretsen neste sesong kun avholder ett KM for å redusere faren for kollisjoner, slik situasjonen 
nå er kan terminlisten blir for tett. Dette tas opp til diskusjon før neste sesong.  

 



 
  

 

5. Eventuelt 
Komiteen diskuterte kommende sesongs Kretscup og konkluderte med at åpningsrennene på Hovden 
samt KM del 1 inngår i kretscupen. 

 
Videre ble også invitasjonen til «Camp» i forbindelse med Ungdoms OL på Lillehammer i 2016 diskutert. 
Dette er et tilbud fra Idrettskretsen i Agder som utøvere i Rogaland kan få lov å melde seg på, men uten 
garanti for at man tas opp. Det uheldige her er at Rogaland Idrettskrets ikke tar lignende initiativ, og det 
betyr da at skiløpere i Rogaland lett faller mellom «to stoler» når Skikrets og Idrettskrets er ulikt 
organisert. Enighet om at Geir Olav tar opp de prinsipielle sidene ved dette. 

 
Til informasjon i etterkant av møte – basert på forrige sesongs resultater innstilte LK 
leder overfor Hovedstyret på at Sivert Wiig skulle få skistipendet. Han var forrige 
sesong kretsens klart beste utøver med 2. og 3. plass i NM og 3. plass totalt i Norges 
Cupen. Dette ble innvilget med kr 7.500,-  

 


