
 
Langrennskomiteen Akershus Skikrets 

PROTOKOLL FRA LK-MØTE NR 4 2019/2020 
12.03. 2020, Skype møte (Corona) 

 

Til stede: Dag Helland- Hansen,  John Harald Amundsen , Tone Haugen Ramstad 

 

 

 

 
 

AGENDA  

 

 

1. Referater LK og Ask 

Protokoll Langrennskomiteen Akershus Skikrets 02.12.9 

 

2. Sesongstatus. De største rennene har blitt arrangert, men det har vært en del flyttinger og 

avlysninger som resultat av den snøfattige vinteren.  

Det har blitt avholdt 2 Norgescup renn med gode resultater fra Akershus. HL ble arrangert 

med særdeles gode resultater fra Akershus, deriblant seier i begge stafetter. I tillegg vant 

Akershus dobbelt i Kong Haralds Ungdomsstafett 

3. Hva skjedde under KM stafett. Dette punktet utgår siden Ingvar ble oppdatt med 

Coronaflytting til hjemmekontor 

 

4. Avlysning av resten av sesongen pga Corona epidemi.  

 

a. Sparebank1 Østlandet Cup  

i. Foreløpige resultater 12.3.20 blir stående som endelige resultater 

ii. Premieutdeling taes ved Vårmøtet eller evt ved første korsvei om dette 

avlyses/flyttes 

b. Alle arrangementer og treninger i regi av Akershus-Skiforbundet er avlyst ut sesongen 

19/20 

5. Skipolitisk dokument. Orientering om prosessen og at Skikretsen sender inn LK sine forslag 

a. Støtte til brev fra Bærums Skiklubb om fokus på internasjonal rekruttering 

b. Redusert fokus på at Norge skal VÆRE BEST 

c. Få inn et moment om miljø og bærekraft 

6. Vårmøte 13.5.2020‐Tema rekrutering 

a. Skikretsen vil invitere noen Oslo klubber som har hatt suksess på rekrutering 

b. LK foreslår å be Ola Kvisle, Team Norconsult til å holde et inlegg i fagmøte Langrenn 

c. I den forbindelse ønsker vi en diskusjon rundt seniorsatsing i kretsen, hvordan legge 

bedre til rette for dette 

7. Skitinget hvem drar 2 stykker er aktuel 

a. Emilie 

b. Ingvar eller John Harald-de avklarer seg i mellom og gir beskjed 

8. Beretning 2019/20 



a. Dag lager en plan og sender ut dokumentet til LK for oppdatering i hver sine kaptitler 

9. Neste møte 

a. Torsdag 16 april, mest sannsynlig på Skype evt Skøyen 

b. Forberedelse til Vårmøtet 

c. Lage et årshjul for LK 

d. Evt 

 

 


