
 
 
Referat fra møte i Langrennskomiteen 
Dato: 08/12-13  
Tidspunkt: 10.00 – 12.00 
 
Til stede 
Marte Bollestad, Inger Ravndal, Geir Olav Håland, Karin Eskeland, Jon Ola Rysstad, Stig Morten 
Nerheim, Synnøve Spinnangr 
 
Ikke tilstede 
Sven Reiersen 
 

Agenda 
1. Godkjenning av referat  
2. Informasjon om regionlag  
3. Tilbud til utøvere som ikke går på Skigymnas - diskusjonssak  
4. Opplæringstilbud – trenerkurs - status  
5. Eventuelt  

1. Evaluering/status Terminlisten 

2. Økonomi 

3. Idrettsregistreringen 

4. Søknad om støtte fra sone øst 
 

Referat 
1. Innkalling og referat godkjent  

2. Informasjon om regionlag  
Geir Olav gav en kort orientering fra avholdt møte i Bergen 19.11.2013 med representanter 
for Sogn og Fjordane og Hordaland. På møtet ble det gitt en kort orientering om situasjonen i 
de ulike kretsene. Hordaland er nok den kretsen som har kommet kortest når det gjelder 
tilbud til seniorer. Enighet mellom kretsene om at saken utredes nærmere, det gjør 
administrasjonene sammen med kretsleder i Hordaland. 
 

Vedtak: Sak tatt til orientering. Følges opp senere dersom det er behov for mer formelle 
vedtak for å komme videre. 
 

3. Tilbud til utøvere som ikke går på Skigymnas – diskusjonssak 
Inger Ravndal gav en kort orientering om status fra forrige møte – hun nevnte noen mulige 
kandidater som kan være trener for et mulig tilbud. Saken ble også drøftet med utgangspunkt 
i en organisasjonsmodell som er tegnet opp, inspirert av arbeid som er gjort i Sogn og 
Fjordane. Alle er enige om at vi bør arbeide videre for å lodde interessen i klubbene og at det 
må utvikles en forpliktende modell med betaling fra utøver/klubb. Beløp på 10.000 per sesong 
ble skissert som et mulig nivå – men ikke noe vedtatt. Vi betegner tilbudet i videre arbeid som 
kretslag.  

 
Vedtak: Inger lager et forslag til en epost som sendes til klubbene for å sjekke om det er 
utøvere som ønsker å være med på et slikt kretslag. 

 
4. Opplæringstilbud – trenerkurs - status  

TD kurs gjennomført på Evje med god deltakelse. Stor interesse i Sone Vest, må jobbes 
videre i Sør og Øst for å sjekke interessen. Mangler foreløpig kursholder i sone Vest – 
kursleder som er forespurt ønsker mer betalt enn vi klarer å dekke.  

 



Vedtak: Geir Olav sjekker med administrasjonen om vi kan få noe hjelp til å få 
kursholder. Øvrige soner enn Vest jobber videre med å lodde interessen. 
 

5. Eventuelt  
a. Evaluering/status Terminlisten. Vi er nå i mål med terminlisten. Sett i lys av at vi 

kom sent i gang, så har prosessen i år gått rimelig bra. Noen få kollisjoner har vi fått – 
men involverte klubber mener det er til å leve med. Vi starter tidligere neste år. 

b. Økonomi. Økonomien er god – vi går også i år ut med et bra overskudd. Budsjett 
settes på agenda til neste møte.  

c. Idrettsregistreringen. Klubbene gjorde en dårlig jobb i forbindelse med forrige 
registrering. Alle sonerepresentanter må medvirke til at prosessen neste år går bedre. 
Mer informasjon kommer. 

d. Søknad om støtte fra Sone Øst. Mottatt søknad på 3.000,- fra Sone Øst om støtte til 
stor samling med hele 45 deltakere. Søknad innvilges – men vi ser at det er behov for 
å presisere støttenivå og hva støtten bevilges til – den skal kun gå til trener-ressurser, 
ikke mat og opphold. Søknad godkjent. 

 
Geir Olav Håland  
Ref. 

 


