
 
  

Langrennskomiteen  Akershus Skikrets 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1 

12.06.2017,  Idrettens hus Strømmen 

 

Tilstede:    

Ole Einar Borgaard,  

Ole Jonny Gigernes 

Sten Are Storvik Grønvold,  

Emilie Johanne Hagen, 

Dag Helland-Hansen, 

Ingvar Sperstad,  

Heidi Tjernshaugen,  

Mette Myrvold Thorud.(referent) 

                                                                                                                                                                                                  

Forfall: Ingen   

 
DAGSORDEN: 

1. Presentasjon av «nye» LK 
2. Oppgavefordeling i LK 
3. Oppsummering av vårmøte ASK 
4. Punkter fra vårmøte NSF 
5. Gjennomgang av innkommende rennsøknader og terminlister 2017-2018 
6. Evt.        

 

 

Sak 01: 

Kort runde rundt bordet så alle har et navn/ansikt på hvem er hvem😊  

 

 



 
 

Sak 02: Oppgavefordeling 

 Ole Jonny hadde allerede laget et nesten ferdig utkast til fordeling av oppgaver for det » nye» LK som 
vi alle var fornøyd med (se vedlagt ferdig oppsett fra Ole Jonny fra 13.juni).  

Hva Ansvarlig Støtte 

Terminliste / TD 
liste 

Dag 
 

Kurs Emilie Ole Einar 

Cup lister / seeding Ingvar  

Overnatting Heidi Mette, Ingvar 

13-14 års trinn Emilie Ole Einar 

15-16 års trinn Heidi Ingvar, Emilie, Ole Einar 

Jr års trinn Sten Are 
Ole Jonny, Ingvar, Ole 
Einar 

Sr års trinn Mette Ole Jonny 

TVO Jorunn Ole Jonny 

ASK styre 
Ole 
Jonny 

Dag (nestleder)  

LK sekretær Mette  
  

Terminliste/TD liste: 

Søknad for renn gikk ut 2.juni, fortsatt noen ledige datoer, samt at det er noen som har søkt om å få 
arrangere renn på samme datoer.  Skal forsøke å holde en helg eller to fri for renn. Vi kontakter Oslo 
skikrets for å koordinere terminlistene.  

Vi trenger flere TD i noen klubber. Er et behov for praktiske øvelser, vi tar opp igjen tråden på møte i 
høst om evt et nytt TD kurs. Skal det da være med eller uten Oslo?   

 
 
 



 
 

Overnatting: 
Viktig å huske på at deadline for å melde inn fra klubbene er 30.september. Vi får tildelt 193 plasser, 
noe som kan bli en utfordring på noen av rennene.  

Vedtak: Sende ut en påminnelse til klubbene i god tid før fristens utløp. 

 

Sak 03: Oppsummering av vårmøte ASK 

Agenda fra møte: 

 Evaluering sesongen 2016/2017  

 TVO   

 Regionsamarbeid  

 Overnatting NM, NC og HL  

 Påmelding til skirenn  

 Terminliste 2017/2018 & TD status  

 «Team» vs klubb 

Tøffest uten fluor: Klubber/krets skal komme med forslag om hvordan gjennomføre/håndtere 
dette. Hvordan vi skal gjennomføre dette tas opp i neste møte. 

 

Renn utøver test: Alle f.o.m. HL og eldre SKAL ta «ren utøver» test. Viktig å følge opp mot 
klubbene. 

Vedtak: Sende ut påminnelse til klubbene etter første møte over sommeren.  

 

«Team» vs klubb: Vi opplevde at dette har blitt et større og større problem i enkelte klubber. Og 
samarbeide klubber i mellom ser vi som positivt, men når enkelte utøvere går sammen på tvers av 
klubbene og danner sitt eget lille team med teamdresser og sponsorer ser vi klart at dette kan bli en 
utfordring for klubbene. 

Vedtak: Ole Jonny lager et forslag til informasjonsbrev til klubbene.  

 

Sak 04: Punkter fra vårmøte NSF 

- Referat er lagt ut på forbundets sider. 
- Kan trekke frem at alle toppidrettsutøvere nå får mediatrening i studio m/kamera 
- Regler for stavlengder skal fortsette, men man skal se litt på sonene i rennene. 
- Forby fluor i alle renn 16 år og yngre 

 

Sak 05: Gjennomgang av innkommende rennsøknader og terminlister 2017-18 

Vi må påse at vi ikke »teppelegger» hele sesongen med renn. Oslo, Hedmark og Akershus har fått 
tilbakemelding forbundet om at vi bør forsøke å lage rom for en frihelg eller to. Skal vi forsøke å få til 
en terminliste med flere renn før nyttår, slik at sesongen blir lengere? Vi tenker på dette til over 
sommeren. Viktig å koordinere med Oslo. 

 



 
 

Sak 06: Eventuelt 

Juniorsamling Torsby helgen 17 – 19 juni. 31 utøvere påmeldt, flest fra klubbene Frogner, Nes og 
Gjerdrum, men også enkeltutøvere fra de litt mindre klubbene.  

Breddesamling: Arrangørene for samlingen i Stokke har utsatt fristen for påmelding. De fikk veldig 
bra tilbakemelding på arrangementet i fjor. 

 

Neste møte: Dette blir i august, Ole Jonny finner forslag til dato, og kaller inn. 

 

 

 
 


