
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen  
Dato: 24/8-2016 
Sted: Telefonmøte  
Tidspunkt: 21.00 – 22.15 
 
Til stede 

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

Sven Reiersen  

 
Sak 1 – Godkjenning referat 19.4 
Referat godkjent 
 
Sak 2 – Orienteringssaker 

 Blinkfestivalen, også i år et meget godt arrangement, noen forbedringspunkt, overstiger 
dugnadsinntekter på 300.000 dette året. Skiskyting får relativt mye tid, dette ønsker LK at tas 
opp neste år. Reklame på bruene bør unngås og må tas opp neste år. Holde fokus på sikkerhet. 

 Team Veidekke Vest. Ny trener er i gang. 9 utøvere. OK overskudd fra i fjor. Gode sportslige 
resultater så langt. Kan man skrive klubbnavn på alle resultatlister?  

 Sørlandet Sommerski. Utfordring med å få forpliktelse fra Skiforbundet, valgte å ha en fornuftig 
dialog med tanke på neste år. Innstilt på å gjøre et nytt forsøk neste år. 

 Rulleskianlegg - Det arbeides med søknad i Sandnes. Søknad fra Sandnes Arena har kommet 
svært langt med god støtte fra kommunen. Arbeidet på Hovden er også kommet langt og 
anlegget er ferdig – ser meget bra ut. 
 

Sak 3- Terminlisten 
 Generell status og tidsplan. Vi ligger litt etter plan. Vi må ut med informasjon. Geir Olav ber 

Petter om legge ut mer informasjon samt lager en epost. Fristen 1.9 – skriver også litt om TD. 

 KM Rulleski (Hovden) og KM til vinteren. Gjesdal har lagt inn søknad med arrangement på Feed 
med to distanserenn. Klassisk og Skøyting. Kan andre renn f.eks. få KM status dersom man har 
sprintstafett eller sprint slik som SI-sprinten forrige sesong? Dersom det er arrangører som 
ønsker dette så vil LK vurdere å gi evt. arrangør KM status forutsatt at arrangement ikke 
kolliderer med større renn som HL, NC eller NM.  
 

Sak 4 - Søknader 
 Søknad om støtte til sone Vest for sonesamlinger. Søknad innvilget, total støtte på 31.000 

utbetales i henhold til søknad. 

 Søknad om støtte fra Sone Ryfylke for sonesamlinger. Søknad innvilget. Total støtte på 9.000,- 
utbetales i henhold til søknad. 
 

Sak 5 - Handlingsplan (Vedlagt) 
 Kort intro (vi behandler denne grundigere senere). Sak tatt til orientering.  

 Fordeling av oppgaver fremover 
 



Sak 6 - Økonomistatus 
Papirer ikke mottatt til møte – saken utsettes 
 
Sak 7 – Ansvar for renn kommende vinter 

 HL - Ansvarlig for kommende sesong blir Anne Karin Tjørhom som tar dette ansvaret 

 Jr. NM  - Samarbeid med Sirdal, men atskilt økonomi 

 NC Junior - Samarbeid med Sirdal, men atskilt økonomi 

 NC Senior/NM – Få seniorer kommende sesong, sannsynligvis lite behov for fellesopplegg, 
men må vurdere behovet rundt NM. Geir Olav holder i dette. 

 
Sak 8 – Eventuelt 
Vi møtes på Hovden klokka 16.00-18.00 den 24.9 – På Nils sin hytte. 
 

 
 
 
 


