
 

 

 

Møte: LK  

            

Fast sted :Idrettens Hus, Strømmen (hvis ikke 

annet er avtalt):  

Dato og tid:  18.november 2015 Kl 18:30 

Innkalt av/møteleder:  

Jorunn Nymo/ Ole Johnny Gigernes 

Referent:  

Stig Hemstad 

Faste deltakere:  

Jorunn Nymo, Ole Jonny Gigernes, Dag Helland – Hansen, 

Ingvar Sperstad, Sten Are Storvik Grønvold, Marthe Jensen, 

Stig Hemstad 

Kopi:  

Alle faste deltakere 

 

  

Dato 
 

SAK (til behandling / beslutning)                   

 

ANSV 

 

FRIST 

 Referatsaker   
18.11 Ingen kommentar til referat fra 12 oktober. 

Ingen nye referat fra kretsstyre siden forrige LK møte.  

 

 

N/A 

 
 Terminlista   

18.11 Terminlista er godkjent. Dag  
 Invitatasjon Oslo Sportslagercup   

18.11 Korrigeringer rundt datoer, arrangør og poengutdeling i invitasjonen til  

Oslo Sportlager cup sendes  OSK. Dette er korrigert pr. 24.nov. og 

Thor legger ut offisiell versjon av invitasjonen på nettet. 

Stig 23.11 

 SP 1 cup   
18.11 Ledetrøyer SB1 cup. Ta høyde for delt seier, dvs vi må ha 5 ledertrøyer 

tilgjengelig. Ta opp med Thor som formindler videre til SB1 

Stig TBD 

18.11 Invitasjon til SB1-cup ligger her: 

http://www.skiforbundet.no/akershus/langrenn/arrangement/sb1cup/ 

Alle løpere etter nr. 45 skal ha 1 poeng. Be Thor legge inn en linje om 

dette i invitasjonen 

Stig TBD 

 Arrangøravtaler   
 Arrangør avtaler oppdateres. 

Dersom KM er cup arrangør, må de sende inn resultatliste. Arrangør 

signerer da avtale for både cup og KM. 

Hvis cup arrangør må flytte rennet til en annen dag, mister arrangøren 

cup status. 

KM skal ha reservearena iht til avtalen. 

Leie av EMIT brikke skjer etter retningslinjer fra skiforbundet. 

Stig / 

Ingvar 

26.11 

 Ren utøver   
18.11 Kretsstyret har vedtatt at komitemedlemmer, styremedlemmer, 

arrangører av KM/Cup ( rennleder) og alle utøvere som skal 

representere Norge på et eller annet nivå skal ta « ren utøver» testen. 

Alle TBD 

 Budsjett   
18.11 Ingen kommentar til budsjettet. Til HL og NM jr har vi så mange 

utøvere at kretsstyret dekker for 3 ledere, ikke fra vårt budsjett, så der 

bruker vi som avtalt 3 ledere, arbeidsmengden er absolutt så stor at det 

er OK. Budsjettkuttet gjaldt kun NC - renn. I NC stiller vi derfor  med 

en leder. 

Dag har sendt ut liste på mail over hvem som deltar i hvilket 

arrangemnet.  

 

Alle N/A 

 Tiltaksplan   

http://www.skiforbundet.no/akershus/langrenn/arrangement/sb1cup/
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Dato 

 

SAK (til behandling / beslutning)                   

 

ANSV 

 

FRIST 
 

18.11 Kretsstyret har utfordret oss på å sette opp 2 rekrutteringstiltak. Jorun 

har tidligere bedt om forslag på dette uten at forslag er kommet inn. 

1. Trenerkurs for yngre utøvere over 16 år som dekkes av kretsen 

mtp å beholde løpere lengre som trenere i klubbene. 

Trenerkursene kunne være et samarbeid med Oslo. Yngre 

trener kan benyttes til å kjøre skiskole i egen klubb for 

ytterligerer rekruttering. 

TBD TBD 

  Eventuelt   
24.10/ 

18.11 
LK kjøper inn nytt sambandsutstyr.  Ole 

Jonny 

ASAP 

18.11 Julemøte 14 desember kl 18:30 Idrettens Hus Strømmen. Jorunn sender 

invitasjon med saksliste og evt bestiller bord i Lillestrøm. 

Jorunn TBD 

18.11 Premieutdeling. LK må fordele oppgave med premieutdeling ifm KM 

arrangementene samt finalen i SB1cup. Oppgaver fordeles på julemøte. 

Alle 

 

14.12 

 
18.11 Forslag om å endre seedingsreglene noe ift hva som ble komminisert 

på høstmøte. Forslag om å gå for 3 seedingsrenn i klassisk og 3 

seedingsrenn i skøyting. To beste teller i hver klasse. HL renn er da 

ikke med i seedingen, men vil likevel bli vurdert. LK har da et bra 

utgangspunkt for vurdering før HL. Sten Are vurdere hvordan info skal 

kommuniseres ut til klubbene. 

Sten Are TBD 

12.10/ 

18.11 
Luer og pannebånd  til HL og Jr. NM bestilles ( grønn farge). Bestill et 

lite overskudd av luer/pannebånd. 

Marthe ASAP 

 


