
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen  
Dato: 28/10-2015 
Sted: Telefonmøte  
Tidspunkt: 21.00 – 22.15 
 
Til stede 

Inger Ravndal, Sven Reiersen, Geir Olav Håland, Stig Knutsen, Nils Stray, Stine Murvold, Jon Ola 
Rysstad, Stig Morten Nerheim  
 
Forfall 

 
Sak 1 – Godkjenning referat 19.08 
 
Sak 2 – Endring av sonerepresentanter 
Sone Sør endrer medlem til Nils Stray. Stig Knutsen fra Imås er blitt forepurt og har sagt ja til å bli 
nytt medlem fra Sone Øst. Vi fikk en kort presentasjon av de nye medlemmene. LK ber hovedstyret 
godkjenne disse endringene. 

 
Sak 3 -  Status/oppfølgingssaker 
 
 Status renn til vinteren  

o Terminlisten og TD-er var sendt ut på forhånd, det mangler fremdeles mange TD-er og 
sonerepresentantene bes om å følge opp dette med klubbene. 

 Kursstatus 
o Gjennomført vellykket TD-kurs den 27.10 i Sandnes med Per Nymoen som kursholder. 

Totalt 9 deltakere. 

 Orientering om Sørlandet Sommerski 2016  
o Arrangeres i Lillesand/Kristiansand, ønsker å bygge opp dette siste helg i juni, mix av 

skiskyting, langrenn. Samarbeid med TV2. • Det etableres et selskap med 4 
idrettsklubber som partnere: Birkenes IL, Froland IL, Torridal IL og Oddersjaa SSK  

 Blink 2016  
o Det diskuteres to helger, enten i juli eller august. 

 Team Veidekke Vest 
o Det går bra, trener og utøvere er godt i gang og stram økonomistyring og meget god 

oppfølging av Petter på økonomi 

 Kretslag Senior 
o Det går bra, svært godt samarbeid med Vossalangrenn og trenerne Bent Kvamme og 

Kjartan Helland. Avholdt 3 samlinger, den 4 pågår og den siste avholdes på Beito under 
åpningshelgen. 

 Kretslag Junior 
o En ny deltaker er tatt inn, laget fungerer veldig bra, totalt 20 stk. 

 Kort status fra Høstmøtet   
o Stine var med fra ung i sporet – var 13 representanter, konkret tiltak var å oppfordre 

klubbene til å ha en ungdomsrepresentant i styret og ha smørekurs for ungdommer og 
lære flere ungdommer opp i det å arrangere renn. Fokus også på teambuilding i 
klubbene. 



o Geir Olav: Mye stort og smått med fokus på terminlister og status internasjonalt. To 
saker med ekstr fokus:  

 "Ungdomsundersøkelsen"  - vKenneth Myhre  Dette er  Kenneth Myhre ga en 
grundig presentasjon av dette arbeidet.  1.200 ungdom og juniorløpere har 
deltatt i spørreundersøkelse.- I tillegg har det vært intervjurunder med utvalgte 
trenere, testing av en gruppe juniorløpere, m.m.  Kenneths presentasjon er 
vedlagt.   

 Utstyrsundersøkelsen - v/Oslo Skikrets. Oslo Skikrets har gjort en undersøkelse 
over utstyrsparken til løpere i Oslo.  Ting kan tyde på at «utstyrshysteriet» ikke 
er fullt så utpreget som man kan få inntrykk av, bl.a i media. 

 Status Sone Øst:  
o Det er mest aktivitet i Imås (16 løpere) og Rykene og noe i Gjerstad. Mye grendeskirenn 

og telenorkarusell-renn. Bør følge opp rekruttering. 

 Hovedlandsrennet Fauske  
o Klubbene har meldt inn unntatt Ryfylke, har reservert 30 rom, det er stor pågang. Ligger 

i Bodø med lang reisetid. 
o Inger tar koordineringsansvar, men sonene må følge opp og bidra rundt smøring 

 
Sak 4 - Utpeke ansvarlig for Ungdomsstafetten 

o Må ta ut løperne etter KM  
o Vedtak: Inger tar foreløpig ansvaret og melder på lag og bestiller rom 

 
Sak 5 - Behandle Søknad om støtte fra Oddersjaa/Vindbjart 
LK diskuterte søknaden fra Oddersjaa og Vindbjart og innstilte på at hver klubb støttes med 
1.000,- per trener per dag over de 4 dagene som samlingen varte og at det er rimelig å 
basere seg på å støtte 2 trenere på 23 utøvere. Til sammen gir det en støtte på 8.000,- 
fordelt på 4.000 på hver klubb.  

Vedtak: LK bevilger støtte 8.000,- til Oddersjaa og Vindbjart. Beløp utbetales med 
halvparten til hver av klubbene. 

 
Sak 6 - Strategiplan – Handlingsplan 2016 
Eksempelplaner sendt ut – ble ikke diskutert, men dokumentet «aktiviteter og økonomisk 
støtte 2016» ble gjennomgått og drøftet. Tiltak videreføres generelt i 2016, men det kom 
innspill på at kretsen bør satse mer på utdanning og det bør informeres bedre om støtten til 
utøvere som går Norges Cup. 

Vedtak: Det satses mer på utdanning i 2016 og det lages bedre informasjon til 
klubbene rundt støtte på Norges Cup 

 
Sak 7 - Budsjett 2016 
Forslag til budsjett – førsteutkast ble gjennomgått. Kort diskusjon om å øke støtten på 
utdanning til 30.000 samt økt støtte til sonesamlinger og noe økt støtte til støtte til Norges 
Cup for junior. 

Vedtak: Geir Olav oppdaterer budsjettutkast og sender ut og ber om innspill. Med 
mindre det kommer innspill til store endringer legges dette budsjettet til grunn i 
videre behandling i Hovedstyret. Alle kommer med innspill innen 2 uker. 

 
Sak 8 – Eventuelt 
o Stipend – har vi kandidater?  

o Geir Olav følger opp dette 



o Integrering av funksjonshemmede 
o Plogen har et par utøvere, Sauda har Thomas Oxaal, Høgås har en godkjent trase for 

pigging, Stig Morten tar en sjekk med Plogen rundt evt. behov. 
 

 

 

 
 
 


