
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen  
Dato: 4/12-2014 
Sted: Telefonmøte  
Tidspunkt: 21.00 – 22.30 
 
 
Til stede 
Inger Ravndal, Geir Olav Håland, Stig Morten Nerheim, Synnøve Spinnangr, Marte Bollestad, Sven 
Reiersen, Karin Eskeland 
 
Forfall 
Jon Ola Rysstad 
 

Agenda 
 

1. Godkjenning referat 
2. Oppfølgingssaker – bl.a. brevet til Jone Kvame 
3. Status – soneaktivitet og kretslag 
4. Behandling søknad fra Otra om støtte 
5. Informasjon fra Forbund – bl.a. status Team Veidekke Vest(&Sør) 
6. Satsinger 2015 (se vedlagte dokument) 
7. Budsjett 2015 (basert på sak 3) 
8. Terminliste – oppdatert status 
9. Eventuelt 

 
Referat 

1. Godkjenning av referat 27/9-2014 

Det var ingen kommentarer til referatet – godkjent 
 

2. Oppfølgingssaker – bl.a. brevet til Jone Kvame 
Kort diskusjon rundt brevet, særlig situasjonen i sonene er vi enige kan være litt vanskelig og 
kan gjerne følges opp og drøftes. Geir Olav følger opp i løpet våren.  

 
3. Status – soneaktiviteter og kretslag 

Siste samling for kretslaget avholdt på Vierli, godt fornøyd. Har vært en god høst i Sone Vest. 
Populær jentesamling i Sone Sør avholdt, Otra hadde en god samling for Sone Sør og Sone 
Indre Agder, kunne gjerne hatt bedre oppmøte fra andre, har også vært 3 samlinger i Sone 
Ryfylke og skal ha en til på snø i januar.   
 

4. Søknad om støtte fra Sone Indre Agder 
Omsøkt beløp er 5.000 – LK bevilger 1.500,- for en dag og dersom det avholdes en samling til så 
støttes også denne med 1.500,-. 

 
5. Informasjon om Team Veidekke Vest(&Sør) 

Kort orientering fra Geir Olav om etablering. 

 

6. Satsinger 2015 
Kort gjennomgang og diskusjon av notat. Enighet om de skisserte tiltak. Må følge opp felles 
krets-samlinger for Langrenn og tidlig diskutere datoer og målgrupper. Geir Olav setter dette 
til diskusjon på neste møte.  

 



 
7. Budsjett 2015 

Forslag til budsjett gjennomgått og det ble vedtatt- 
 

8. Terminliste – Kretscup 
På grunn av avlysning på Hovden så gjøres begge KM gjeldende i kretscup samt 
Gjesdalburennet.  
 

9. Eventuelt 
Emit-brikker diskutert. LK mener at forslaget fra forbundet om å åpne for at utøvere ned til 11 
år kan kjøpe brikke håndheves med varsomhet og at utøvere som vet de skal konkurrere mye 
gjerne kan oppfordres til å kjøpe brikker. Det må i alle renn være mulig å leie brikke. 
 
Marthe – kan vi være flinkere å få med utøvere som har sluttet som trenere osv.? Sør har 
gjort en del, det samme i Vest – kan man ha samlinger hvor tidligere utøvere er enda mer 
med? Marthe oppfordrer sonerepresentantene til å være obs å dette, gjerne ta dem med i 
styret eller som trenere.  
 
Geir Olav Håland 
Ref. 

 
 


