
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen  
Dato: 11/3-2015 
Sted: Telefonmøte  
Tidspunkt: 21.00 – 22.15 
 
 
Til stede 
Inger Ravndal, Geir Olav Håland, Stig Morten Nerheim, Synnøve Spinnangr, , Karin Eskeland 
 
Forfall 
Marte Bollestad, Sven Reiersen 

 

Saksliste med referat og vedtak 

1. Godkjenning referat 

Vedtak: Godkjent 

2. Oppfølgingssaker – jfr referat 

Vedtak: Alt OK 

3. Kretscupen – to punkt:  

a. Innspill fra Sandnes som mener at vi ikke burde tatt ut rulleski. Det ble i møtet redegjort for at 

årsaken var at det ble litt for mye problemer med tidtakingen under arrangementet og at dette 

var bakgrunnen for at LK gjorde dette. Men dette ansees som en enkelthendelse. 

b. Premiering i årets kretscup. Forslag fra Geir Olav om at premieringen er henholdsvis 500,-, 300,- 

og 200,- i alle klassene.  

Vedtak: KM Rulleski inngår neste sesong 

Premiering for foreslått for kretscupen, Geir Olav tar ansvar for utdeling av premier. 

4. Terminlisten – kort evaluering: 

a. Det har dessverre vært endel avlysninger, særlig var vi uheldige ved at Hovdenrennet ikke lot seg 

gjennomføre. Kan Hovdenrennet flyttes en helg for å sikre større snøsikkerhet? 

b. SI-rennet ble avlyst. Det ble påpekt at det var ikke bra rennet avlyst uten at klubben var tilstede 

og vurderte forholdene.  

c. Ikke optimalt at vi ikke klarte å flytte KM del 2 slik at det ikke kolliderte med Ungdommens 

Holmenkollrenn. Det ble diskutert ulike muligheter for å løse dette neste sesong, slå sammen 

med Hovdenrennet, Gjesdalburennet eller kutte å ha to KM.   

 Vedtak: Geir Olav og Synnøve legger frem et forslag til mulig løsning på KM del 2. 

5. Søknad fra foreldre på Hovden om ressurser til mental trening for elever/utøvere ved Hovden 
Skigymnas  



 
avdeling Hovden. LK drøftet saken, men mener prinsipielt at dette ikke er innenfor den typen støtte 
som LK skal gis, men at dette bør være et ansvar som må ligge under ansvaret til fylkeskommune og det 
sportslige tilbudet ved Hovden.  
 

Vedtak: LK avslår søknaden, men vi kan støtte et foredrag under f.eks. Hovdenrennet i 2015. Geir Olav 

tar en dialog med søker om dette. 

6. Orientering om etableringen av Team Veidekke Vest 

Kort orientering om fremdriften i etableringen av laget. Det er utlyst en stilling med meget god søkning. 

Sogn og Fjordane Skikrins har besluttet at vi de ønsker å gi en garanti på 100.000,- til teamet under 

forutsetning av at andre kretser gjør det samme. Dersom denne garantien kommer til anvendelse vil 

beløpet i så fall bli belastet LK sitt budsjett. Geir Olav lager en sak på dette som går til skikretsens styre.  

Vedtak: LK tar saken tar til orientering. 

7. Samling på Fonna i sommer 

Innspill fra Synnøve om at kretsen tar initiativ til en kretssamling på Folgefonna i sommer. Diskutert at vi 

enten får noen klubber og/eller samarbeider med Alpint om et opplegg.  

Vedtak: Geir Olav sjekker med Alpint om det er interesse for å arrangere noe sammen. Synnøve 

vurderer om Sone Sør kan ta noe ansvar her. 

8. Overnatting i forbindelse med KM og andre arrangement  

Forslag fra Synnøve om at arrangørklubb i større grad legger til rette for at klubbene får overnatting i 

forbindelse med KM 

Vedtak: Dette må være et klubbansvar, men klubb oppfordres til å angi mulige  overnattingssteder. 

9. Økonomi - godkjenning regnskap 

Vedtak: Regnskap tatt til orientering  

10. Kurs – hva er det behov for fremover? 

Saken ble drøftet og det kom innspill om at det er ønskelig å sjekke om det er mulig å få satt opp Trener 

1 kurs og TD-Kurs i sone Vest  

Vedtak: Geir Olav følger opp saken. 

11. Kretslaget – status og neste sesong.  

Stor honnør til Inger for innsatsen og godt samarbeid med Sirdal på smøring. Ingern ønsker at det 

gjennomføres en åpen samling til sommeren. Per Svela har sagt at han kan være trener neste sesong. 

Vedtak: Saken tatt til orientering. 

12. Brikker  

Innspill fra Jon Ola om at det er vanskelig å gjennomføre renn med krav til brikker for de yngre 

aldersklassene ettersom det er så få som har brikker selv og at dette gjør det kostbart for klubbene ha 

ha lånebrikker. Det ble drøftet om kretsen kan ha et brikkesett eller om det er mulig å støtte klubbene 



slik at de kan kjøpe inn brikker.  

Vedtak: Geir Olav sjekker medSkiforbundet om det finnes gode løsninger. 

13. Skismøring og holdninger  

Innspill fra Synnøve: http://abup.no/manedens-tema-livsstil-identitet-mat-og-helse/ Hva gjør vi her? LK 

rakk ikke å behandle saken. 

Vedtak: Tas på neste møte. Geir Olav og Synnøve forbereder en sak til neste måte 

14. Årsrapport 20114-15. Fordeling av skriveoppgave. 

Vedtak: Jon Ola tar på seg å lage utkast 

15.   Eventuelt 

- Valg, Geir Olav håper alle i LK ønsker å være med i 2 år til. Gi beskjed til Anders Opedal 

- Tema for neste møte... hvordan skape mer aktivitet i klubbene? Særlig Sør? Synnøve bes forberede en sak 

her. 

 
 
 

http://abup.no/manedens-tema-livsstil-identitet-mat-og-helse/

