
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen  
Dato: 19/8-2015 
Sted: Telefonmøte  
Tidspunkt: 20.30 – 22.00 
 
 
Til stede 
Inger Ravndal, Sven Reiersen, Geir Olav Håland, Stig Morten Nerheim, Kai Stokkeland, Stine 
Murvold 
 
Forfall 
Jon Ola Rysstad 

Saksliste med referat og vedtak 

1. Godkjenning av referat 
Referat godkjent 
 

2. Kort oppsummering og orientering om Blink 
Årets Blink ble meget vellykket, mye god tilbakemeldinger, ett innspill om at arrangøren må se 
på reglene for hjulvalg i Sandnes for 11-12 åringene som har fritt hjulvalg, her var det svært 
mange unge som stilte med racinghjul. 
 

3. Annen aktivitet i sonene – kort status 
Ryfylke: Mange deltakere på Blink, sonesamlinger begynner i høst, hver måned, 
oppmuntrer til rulleskirenn.   
Vest: Har hatt samling med kretslag junior, mange sonesamlinger på gang, 9 stk, start 
kommende helg, Hilleknuten Opp kommende helg, stor aktivitet. 
Sør: Har hatt første samling med Oddersjaa og Vindbjart på Folgefonna (20 stk.), 
Sonesamlinger på gang, bl.a. jentesamling. Utvidet samarbeid med Otra, Vindbjart og 
Oddersjaa med bl.a. rulleskikarusell. Godt fornøyd med dette.  
Indre Agder: Stille i sonen, aktivitet skjer i Otra. Liten gjeng med juniorer som har vært i 
Torsby. Mange var på Blink. 
Ungdomsarbeid: Rulleski og barmark i Sone Vest. 
 

4. Terminlisten – status og TD 
Stig Morten følger opp Mosvatnet Rundt mht. dato. Innspill fra Inger om at KM avholdes med to 
distanserenn på grunn av uttak til ungdomsstafetten som kommer tidlig, samtidig bes Sandnes IL 
om at SI-sprinten den 5. mars settes opp som KM distanse og at denne inngår i kretscupen. 
Problem med å få nok TD i sone Vest. Frist for TD innen 1. november. Geir Olav kommuniserer 
dette ut. 
 

5. TD-kurs på Jæren 
Stor mangel på TD-er i Sone Vest, Geir Olav har kontaktet Per Nymoen for å få satt opp 
kurs. Geir Olav følger. 
 



6. Økonomistatus 
Regnskap var utsendt på forhånd. Ingen store avvik fra Budsjettet. Regnskapet ble tatt til 
orientering. 
 

7. Støtte til Sonelag - Sone Vest + Ryfylke 
Vedtak: 20.000,- i støtte til Ryfylke, 38.000,- Petter følger opp utbetaling. 
 

8. Status kretslag Junior 
Sommersamling avholdt, både med nye og gamle, svært vellykket samling på Ålgård. Har fått 
støtte på 10.000,- fra Fister Smolt. Plan fra trener er mottatt. 4 samlinger skal avholdes. Alle 
fortsetter og 6 nye kommer til slik at det blir totalt 20 utøvere. 
 

9. Status Seniorer – støtte til Kretslag senior i samarbeid med Vossalangrenn 
Opplegg godkjent basert på tilsendt saksnotat. 
 

10. Status Team Veidekke Vest 
Teamet har kommet godt i gang. Svært gode resultater fra Bl.a. Renate Tjetland på Blink og Oslo 
Skishow, mens Gjøran Tefre gjorde det meget bra på Blink i Sandnes. Skryt til Petter for 
økonomioppfølging. 
 

11. Representant fra Sone Øst 
Innspill mottatt fra Petter som Geir Olav følger opp. Rygene og Imås kan være aktuelle klubber. 

 

12. Eventuelt 
 Hovedlandsrennet Fause: Bestilt hotell i Bodø, Inger har kontroll på dette 

 Jr. NC: Inger forespør Sirdal om samarbeid 

 Sr-NC: Vi får hjelp av Lene, Geir Olav holder i dette 

 Informasjon om kretscup følges opp av Geir Olav 
 

 

 

 

 

 
 
 


