
Langrennskomiteen Akershus Skikrets
PROTOKOLL FRA LK-MØTE NR 3 2019/2020

18.06.2019, Idrettens hus Strømmen

Til stede: Emilie Johanne Hagen, Ingvar Sperstad, Ole Jonny Gigernes, Dag Helland Hansen, John 
Harald Amundsen og Tone Haugen Ramstad 

Forfall: Iben Berntzen, Heidi Tjernshaugen

DAGSORDEN

1. Presentasjon av nye LK
a. Alle LK medlemmene presenterte seg for hverandre 

2. Oppsummering fra vårmøtet til Akershus skikrets
a. Akershus sin innstilling til Skiforbundets vårmøte ble diskutert og Akershus vil 

fremme på Vårmøtet et forslag ad smøreservice og fluorfrie senior/junior skirenn.
b. Fikk spørsmål fra arrangører om hvordan de skulle forholde seg til 

funksjonshemmede som vil delta på skirenn. Tar dette med oss videre som en sak 
til høstmøtet hvor vi oppfordrer arrangører til å legge inn handikapklasser som 
påmeldingsmulighet. 

c. Forslag om å få noen til å komme å informere om paraidrett på høstmøtet
d. Fikk henvendelse om det å lage en facebookside hvor vi kunne dele smøretips til 

skirenn. Dette krever mye og kan forsterke hysteri rundt smøring, så dette tas ikke 
videre. Oppfordrer heller klubber til å samarbeide når det kommer til smøretips.

3. Oppsummering fra vårmøtet til NSF
a. Økonomi i NSF er bra. Ble tatt opp noe rundt dette med vanskeligheter for 

regionslagene å finne egne sponsorer som ikke kommer i konflikt med NSF sine 
sponsorer

b. NSF er ikke bekymret over det som har skjedd med salg av TV-rettigheter
c. Vegard Ulvang informerte fra FIS-møtet i Kroatia.
d. Fluorsaken ble lagt frem fra hver krets. Enighet om at forbudet fortsetter for opp 

til og med 16 år. Noe uenighet om hvorvidt man skal fortsette og teste og legge 
inn sanksjoner. Tvetydig også når det kommer til om forbudet skal gjelde for 
junior/senior.

e. Stor enighet og begeistring rundt dette med felles testapparat på store arrangement
f. Dag ble med i en prosjektgruppe som skal se på hvordan vi kan redusere 

kostander i langrenn 
g. HMS-reglene kom opp som tema, og disse skal bedres
h. Masse/forfall diskutert. Diskutert hva kretsene/klubbene kan gjøre for å 

beholde/øke massen 
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i. Landslagsmodellen for 2020/2021 ble diskutert. Jobbes videre med til høstmøtet.

4. Referater LK og ASK 
a. LK medlemmene bes orientere seg om referatene til ASK som legges ut i Admin 

Control.
b. Referat fra LK møtene sendes ut til godkjenning i etterkant av møtene før 

publisering på nettsiden

5. Oppgavefordeling LK 2019/2020
a. Forslag til oppgavefordeling gjennomgått og vedtatt.

6. Terminliste 2019/2020
a. Innkommende søknader er gjennomgått
b. Legges inn rulleskirenn i Østfold i oktober som en del av Snø-Cup

7. Eventuelt
a. Status rundt Team Veidekke Oslofjord gjennomgått
b. Overnatting HL Nybygda. Her er tallene justert opp og vi har fått 300 senger. 

Kommer til å si ok til forslaget NSF har kommet med
c. Overnatting NC Lygna. Sender ut mail i forhold til ønsker om overnatting til 

denne helgen. 
d. Ingen behov for overnatting NC Holmenkollen
e. Ser ikke at det skal bli noe problem med overnatting på Junior NM på Beitostølen 

da det er god overnattingskapasitet der oppe.
f. Sender ut mail til klubbene med info rundt overnatting. Info legges også ut på 

nettsider. 
g. Fortsetter med samme fremdrift i forhold til møteplan som tidligere år

Med vennlig hilsen
Akershus Skikrets – Langrennskomiteen

Dag Helland Hansen
leder
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