
 
 
Referat fra telefonmøte i Langrennskomiteen 
Dato: 14/8-13  
Tidspunkt: 21.00 – 22.15 
 
Til stede 
Geir Olav Håland 
Stig Morten Nerheim 
Inger Ravndal 
Synnøve Spinnangr 
Karin Eskeland 
Svein Reiersen 
Jon Ola Rysstad 
 
Ikke tilstede 
Marte Bollestad 
 

Agenda 
1. Innkalling/Konstituere LK – kort gjennomgang av hvem som er med  
2. Terminlisten – hver sonerepresentant gjennomgår status fra sin sone mht. den 

”sommeroppgaven” dere fikk:  
a. Frem til 14. august ber jeg om at du sjekker med klubbene i din sone hvilke ønsker de 

har til renn for vinteren slik at vi særlig kan få satt fokus på de helgene hvor de er 
mulige kollisjoner som bør unngås.  

b. Tilgjengelig TD-er i sonen (Jeg har også fått spørsmål om TD fra Hovden Tour som vi 
kort må diskutere)  

3. Økonomiske disposisjoner – vi har fått to søknader om støtte. Fra seniorsatsingen og fra 
Sone Vest. Jeg vil gi en kort orientering om søknaden om seniorsatsing, mens Inger gir en 
kort presentasjon av søknaden fra Sone Vest. Jeg håper også at dere i de andre sonene kan 
fremme lignende søknader fremover. Søknadene vedlegges.  

4. Kretsens Stipend – forslag om at Lisa Kvamme og Sindre Folkvord tildeles dette året. Jeg vil 
gi en kort orientering om vurderingen til dere.  

5. Eventuelt  
a. Her håper jeg vi rekker å bruke litt tid på prioriteringer fremover, bl.a. 

opplæringsaktiviteter (TD kurs – videre sonearbeid osv.)  
 

Referat 
1. Innkalling godkjent og LK konstituert 

2. Terminlisten (Jeg har ikke tatt med alt – bare hovedpunkter – men gi meg gjerne 
innspill hvis det er mer fakta dere vil ha med) 

a. Ryfylke: Sauda har mest sannsynlig rennet sitt 11-12/1, Suldal ikke helt avklart men 
kan bli første helgen i mars (kollisjon med HL, men det er akseptabelt) 

b. Vest: Terminlisten for rulleski på det nærmeste klar, ellers begynner helgene å falle 
på plass med bl.a. SI-rennet første helg i februar og Gjesdalburennet andre helg i 
februar 

c. Sør: mangler tilbakemelding fra de fleste klubbene, Vindbjart har meldt at de 
planlegger Vindbjartmixen første helg i mars (kollisjon med HL som Synnøve vil ta 
opp med dem) 

d. Øst: Vegårshei tar KM, ellers planlegger Rygene renn i midten av februar 
e. Indre Agder: Otra tar KM, Bjelland i midten av februar og Eiken i månedsskiftet 

februar/mars 
f. Setesdal: Hovden er OK med både Hovden Tour og Åpningsrennet, Valle vil ha renn 

8-9/2 – vil koordinere dette med Oddersjaa 



3. Økonomiske disposisjoner 
a. Geir Olav innledet om at det er svært ønskelig med søknader fra sonene fremover 

slik at vi stimulerer til aktivitet.  
b. Inger presenterte søknaden fra Sone Vest. Spørsmål fra Stig Morten og sone Ryfylke 

om hvordan dette forholder seg til budsjettet på 60.000.  
i. LK leders kommentar er at komiteen de senere årene har hatt et etterslep på 

støtte til sonene som gjør at dersom det kommer søknader på mer enn 
budsjettet så bør ikke dette være et problem. Komiteen har 500.000 på konto 
og det ble ikke regnskapsført støtte til sonene i 2012. 

ii. Søknad fra Sone Vest på støtte på 30.000 godkjent. 
c. Geir Olav presenterte søknaden fra seniorsatsingen og begrunnet søknaden om 

støtte utover budsjett med at seniorsatsingen også vil ta ansvar administrativt  for 
seniorer ifm. NC og NM. 

i. Søknad på Seniorsatsing godkjent – men Synnøve ønsker dog å rådføre 
seg med Oddersjaa mht. støtten 

4. Kretsens stipend. 
a. Geir Olav redegjorde for vurderingen av Lisa Kvamme og Sindre Folkvord. Også 

Vegard Flystveit og Henrik Fjellstad samt Sivert Wiig har vært vurdert, men utfra en 
strengere vurdering av oppnådd pallplass i konkurranse og helhetsvurdering av 
plassering i Norges Cup så er disse utøverne valgt. 

i. LK sluttet seg til denne vurderingen. 

5. Eventuelt 
a. Det er behov for TD kurs i Sone Ryfylke/Vest. Øvrige soner er dekket eller vil sjekke 

nærmere. 
i. Geir Olav sjekker om det f.eks, er mulig å legge dette til Hovden ifm 

med åpningsrennet. 
b. Tilbud for utøvere som ikke går på skigymnas.  

i. Det er enighet om at dette settes på agenda til neste møte. 
c. og så en sak jeg dessverre glemte. Vi trenger å utnevne ansvarlig for NM jr. og 

sr. samt HL.  
i. Det er mitt forslag at:  

1. Seniorsatsingen tar dette for NM Sr.  
2. At vi spør Sirdal om Jr. NM,  
3. Vi sjekker videre om det er noen som kan ta HL (her må det bl.a. 

sjekkes overnatting) – har dere innspill ti navn her? 
 
Kommentarer mottas med takk  
 
Mvh 
Geir Olav 

 


