
 
 

 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen  
Dato: 19/4-2016 
Sted: Telefonmøte  
Tidspunkt: 20.30 – 22.00 
 
Til stede 

Geir Olav Håland, Nils Stray, Stig Morten Nerheim, Stig Knutsen 
 
Forfall 

Sven Reiersen, Stine Murvold, Jon Ola Rysstad, Inger Ravndal,  

 
Sak 1 – Godkjenning referat 28.10 
Referat godkjent 
 
Sak 2 – Kort oppsummering sesongen 
 NM og NC – Jr. og senior: Bra samarbeid med TVV samt Vossalangrenn og Hordaland på 

seniorsiden samt bra samarbeid mellom Kretslag Junior og Sirdal på junior-siden. 

 KM – Bra at vi fikk gjennomført på Høgås etter at Hjelmeland måtte kaste inn håndkleet på 
grunn av manglende snø. 

 Kretscup, dårlig resultatservice av Sandnes på Feed – gav problemer med utdeling av kretscup på 
siste renndag. Må evalueres neste år. 

 HL – flott innsats av Inger som hovedleder med ryddig oppgjør på økonomi. 

 
Sak 3 -  Terminlisten 2016-2017 
LK har diskutert kolliderende ønske fra Sesilåmi og Sirdal Skimaraton som begge ønsker 11. 
mars 2017.  
Vedtak: Vi prioriterer Sesilåmi først, det er et større renn med lengre historie 
 Hovden Tour – 18. mars – er OK, det er ikke et problem at det kolliderer med Birken 

 KM Rulleski på Hovden legges til Hovden, gjerne på 24/9 som ønsket 

 
Sak 4 - Status satsingene våre:  
 Sonelag og sonearbeid.  

 Godt arbeid i Sone Vest og planer for neste sesong også.  

 Evalueringsmøte avholdt i Sone Sør – vil ta ned aktivitetsnivået noe mht. ressursbruk og 
gjøre aktiviteter mer lokalt. 

 Ryfylke fortsetter som inneværende sesong med tilbud på høsten 

 Kretslag 

 Kretslag fortsetter og Inger har sendt ut tilbud i ny sesong  

 Team Veidekke Vest 

 Svært vellykket sesong – god kontroll på økonomien 

 Ny trener må ansettes 

 Mulig satsing Team Vest (Veidekke rekrutt. Til erstatning for Kretslag senior) 



 Det er tatt initiativ til å etablere et tilbud for seniorer som ikke når opp til TVV 

 

Sak 5 - Beslutningssak støtte til juniorene.  
 Vi har en budsjettpost på støtte til NC og JrNM som vi i fjor løste ved å gi et støttebeløp per 

utøver som deltok på NM og NC. Beløpet var på 500,- per helg – så maks støtte var da 2.000 for 
utøvere som deltok på alt. Dette viste seg å bli litt mer enn vi hadde budsjettert.  Beløpet ble 
utbetalt via Sirdal Ski for utøvere i Sirdal/Kretslaget og via Hovden for utøvere som går der og 
representerer A&R. I tillegg fikk også Sirdal Ski et beløp til administrasjon rundt NC – de påtar 
seg et stort ansvar for vi i kretsen slipper her. 
Vedtak: Vi velger en modell med utbetaling via klubb – og informasjon legges ut på nettet og 
spres via sonekontakter og kretslag.   

 

Sak 6 - Kursbehov 
 Trenerkurs1 i september ønskes i Sone Ryfylke samt i Sone Sør. NIls og Stig Morten følger opp i 

dialog med Petter. 
 

Sak 7 - Arbeidet i LK – Diskusjonssak 
 Jeg opplever en altfor stor skjevhet i arbeidsbelastningen i LK.  

 Sesongen 2016/17 blir mitt siste år i LK, og jeg skulle gjerne sett at vi fikk til en bedre fordeling av 
oppgaver og ansvar. 

 Inger tar store oppgaver på både HL, NC, Sonelag og Kretslag.  

 Jeg har mye arbeid med Kretslag senior og Team Veidekke Vest samt litt for mange TD oppdrag 
(min egen feil).  

 Vi må fordele oppgavene bedre – hvordan kan vi gjøre dette? Har dere innspill her? 
Vedtak: Geir Olav lager en årsplan som vi kan fordele oppgaver utfra + at vi tar første møte i 
høst fysisk. Møtes på Hovden sent i august hvor vi diskuterer hvordan vi bl.a. kan fordele 
oppgaver bedre.  

 

Sak 8 – Eventuelt 
Ingen saker her 

 

 
 
 


