
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen 
Dato: 06/11-13  
Tidspunkt: 20.00 – 21.00 
 
Til stede 
Marte Bollestad 
Inger Ravndal 
Geir Olav Håland 
Karin Eskeland 
Sven Reiersen 
Jon Ola Rysstad 
 
Ikke tilstede 
Stig Morten Nerheim 
Synnøve Spinnangr 
 

Agenda 
1. Godkjenning av møtereferat og oppfølgingspunkter  
2. Status TD – har vi nå utestående noe mht. TD og renn?  
3. Økonomi  
4. Kurs – klarer vi å få til et T1 kurs før Jul? Jeg har ikke fått så mye tilbakemelding på tidligere 

utsendte forespørsel. TD-kurs – siste status her  
5. Opplegg for utøvere som ikke går på skigymnas – skal vi i kretsen for eksempel vurdere å 

ansette en kretstrener? Diskusjonssak som jeg ber Inger om å lage en liten innledning på  
6. Etablering av regionlag – orienteringssak  
7. Støtte til sonesamling - Otra  
8. Eventuelt  

1. LSV 

2. Ungdom – Marte? 

3. Kommunikasjon i sonene 

4. TD kurs 

5. Kretscup 

6. Kretssamling Hovden 

 

Referat 
1. Innkalling og referat godkjent  

2. Status TD.  
De fleste har nå TD på plass. Petter sendte en liten oppsummering av de rennene som 
fremdeles mangler TD 
 

Vedtak: Hver av sonerepresentantene gjennomgår oversikten fra Petter og melder tilbake 
evt. endringer eller avklaringer rundt gjenstående. 
 

3. Økonomi  
Utsendt økonomirapport ble kort gjennomgått. Penger fra Blink har nå kommet inn.  
Orientering 
 

Vedtak: Saken tas til orientering 
 

 
4. Kurs 



Kot orientering om status på interesse i klubbene. Det er først og fremst i sone Vest det har 
vært gjort aktivt fremstøt for å sjekke interesse. Her ønsker mange klubber kurs. Men det er 
nok ikke så lett å gjennomføre kurs nå før sesongen. Enighet om at man forsøker å avholde 
kurs på ettervinteren. 
 
       Vedtak: Saken følges opp på desembermøtet. 
 

5. Tilbud til utøvere som ikke går på skigymnas. 
Inger la frem frem forslag om at det i regi av kretsen etableres et tilbud til utøvere som velger 
å ikke gå på skigymnas. Kan eksempelvis bestå av 2 barmaksamlinger, en snøsamling og et 
reise/smøreopplegg i forbindelse med junior-cup. Eventuelt kan også tilbys noe 
treneroppfølging til utøvere som ikke har tilbud i klubb. Mulige trenere er nevnt som Frank 
Heggebø, Arild Jørgensen og Tor Joar Ravndal samt Ketil Grindheim. Merk – ingen av disse 
er forespurt. De andre representantene syntes dette er en god ide – men vektlegger at man 
bør sikre tilknytning til klubb og soner. 

 
Vedtak: Saken utredes videre. Inger bes om å lage en skisse til modell for behandling på 
møtet i desember. Aktuelle trener forespørres om det kan være villige å være med på et 
slikt opplegg. Skissen må også inneholde en vurdering av økonomi.  
 
  

6. Etablering av regionlag 
Geir Olav gav en kort orientering om mulige planer for å etablere et regionlag for kretsene 
Agder og Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det skal være et møte i Bergen 20.11 
hvor leder LK vil delta. Mer informasjon vil bli gitt etter dette møtet. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

 
7. Støtte til sonesamling – Otra 

Otra IL Ski skal arrangere Sonesamling i son Indre Agder lørdag 2. november. Samlingen er 
lagt til Evje stadion/idrettsbygget, med start kl. 0930 for første økt og kl. 1500 for andre økt. 
(vedlagt program) Det søkes herved om støtte kr 3.000,- fra kretsen/LK til denne samling.  
       
       Vedtak: Søknad innvilges. Geir Olav gir melding om dette til Otra. 

 
   
8. Eventuelt  

a. LSV – Langrennssportens Venner lue. Alle sonerepresentanter bes om å 
videreformidle melding fra Petter til sine soner. Egen epost sendes fra Geir Olav. 

b. Kommunikasjon i sonene. Kort drøfting rundt problemstillingen om hvilken rolle 
sonerepresentantene skal spille i å gi informasjon ut til klubbene i den enkelte sone. 
Enighet om at sonerepresentantene skal ta en aktiv rolle i å informere slik at ikke all 
informasjon går ut fra Petter. Dette vil både sikre avlastning for Petter og sikre at det 
er god kontakt mellom LK og klubbene. 

c. TD kurs. Avholdes fredag 15.11. Petter håndterer påmelding. Alle 
sonerepresentanter bes følge opp påmeldinger i sine soner. 

d. Kretscup. Vedtatt at vi følger samme opplegg som forrige vinter. Geir Olav ber Petter 
legge ut en sak om dette.  

e. Ungdom – Marte. Marte informerte litt om hva hun kan bidra med – bl.a. med 
jentesamlinger og bidrag rundt Hovedlandsrennet. 

f. Kretssamling Hovden. Ønske om å lage en samling i forbindelse med 
Åpningsrennet. Geir Olav kontakter Micke for å få bistand til dette fra Hovden 
Skigymnas. Inger bidrar med å gi innspill til opplegg. 

 
 
  
 

 


