
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen  
Dato: 28/5-2015 
Sted: Telefonmøte  
Tidspunkt: 21.00 – 22.15 
 
 
Til stede 
Inger Ravndal, Geir Olav Håland, Stig Morten Nerheim, Kai Stokkeland, Jon Ola Rysstad, Stine 
Murvold 
 
Forfall 
Sven Reiersen 

 

Saksliste med referat og vedtak 

1. Konstituering av nytt Styre 

Kort presentasjon. Nytt styre satt uten Sone Øst. Geir Olav følger opp valg av Sone Øst representant. 

2. Godkjenning referat.  

Forelå ikke. Kretscup skal være 13-16 år neste sesong. KM Rulleski, Åpningsrennet Hovden, KM del 1 og 

«Palmelørdagrenn» i regi av Oddersjaa foreslås å inngå i Cupen.  

Vedtak: Godkjent muntlig. 

3. Terminlisten.  

Kort gjennomgang av søknader. 

Vedtak: Godkjent med følgende forbehold: Kai ber Oddersjaa og Vindbjart om å samordne renn den 9. 

januar, ett av rennene må flyttes. KM del 1 legges til Hjelmeland og søknad om KM del 1 fra Oddersjaa 

kan dessverre ikke imøtekommes. Stig Morten ber om at Mosvatnet Rundt flyttes til 28.2. Oddersjaa 

inviteres tiå å ta et «Palmelørdagrenn» for å strekke sesongen mest mulig. 

4. Innspill til Vårmøtet.  

Kort gjennomgang av hovedpunkt i dokumentet. Gode innspill bl.a. på viktighet av SMS varsling for 

bedre intern kommunikasjon i klubbene og viktigheten av å arrangere renn både sommer og vinter for å 

få best mulig rekruttering. Forøvrig oppleves LK at det er igangsatt mange gode initiativ som bidrar til å 

hindre frafall, bl.a. kretslag og sonelag. 

Vedtak: Innspill notert og tas med til vårfagmøtet. 

5. Handlingsplan – Årshjul. Bl.a. sette opp en plan for Kretscup med informasjon ++  

Vedtak: Geir Olav lage forslag til neste møte. 

6. Eventuelt  

Kort orientering om Team Veidekke Vest. Teamet er etablert med Frank Heggebø som trener, Geir Olav 

leder styringsgruppa, Rente Tjetland (Gjesdal), Lise Kvamme (Hjeleland), Magnus Aarrestad (Sandnes) 

og Anne Vatnedalen (Bykle) er utøvere fra Kretsen. Laget består totalt av 11 utøvere. Geir Olav jobber 

også med å etablere tilbud til øvrige seniorer. 



 

 

 

 
 
 


