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Langrennskomiteen Akershus Skikrets 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5 

18.12.2017, Idrettens hus Strømmen 

 

Til stede: Ole Einar Borgaard, Ole Jonny Gigernes, Ingvar Sperstad, Heidi Tjernshaugen, Dag 
Helland-Hansen, Sten Are Storvik Grønvold, Mette Myrvold Thorud (referent)   

 

Forfall: Emilie Johanne Hagen  

 

 

Dagsorden: 
1. Referat fra LK møte – Referat styremøte ASK  
2. Terminliste – Akershus                          

a. Status terminliste og TD liste 
b. Første cuprenn arrangert – gikk alt greit?  

3. Status booking overnatting                     
4. Fordeling premieutdeling KM                     
5. Fluorsaken                             

a) Status vedr Agder & Rogaland skikrets sitt innførte forbud  
b) Status vedr innførte smørebod retningslinjer og avfallshåndtering  
c) Hva gjør vi i Akershus?  

6. Evt.  
 

Sak 1. Terminliste – Akershus:    
a) Status terminliste og TD liste:                      

o Mangler fortsatt noen TD,er. 

b) Første cuprenn arrangert – gikk alt greit?  
o Bra deltagelse i første cuprennet. Alt gikk bra.  

 

Live sending (timing) på dedikerte større renn er noe vi bør se nærmere på til neste år. 

Sak 2. Status booking overnatting:                   
o Her ser det ut som vi har kontroll og at alle som har etterspurt overnatting har fått det. 

 

Sak 3. Fordeling premieutdeling KM:                    
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o Premieutdeling KM – Ole Einar og Emilie følger opp premieutdelingen på Åsen og i 

Gjerdrum. Flotte forbilder for utøverne. 

o KM sprint søndag 14. januar. Det er mange fra LK styret som skal overvære rennet. 

Besluttet at vi fordeler oss og snakker sammen ettersom KM rennene går. 

Sak 4. Fluorsaken:                              
o Status vedr Agder & Rogaland skikrets sitt innførte forbud  
o Status vedr innførte smørebod retningslinjer og avfallshåndtering  
o Ole Jonny følger opp NSF ift vedtak i Agder & Rogaland og innføring av 

retningslinjer.  
Sak 5. Evt. 

o Bestille flere luer og pannebånd til HL/ junior NM.  

o Det ble tatt opp at det kan oppleves tøft for de yngste utøverne å finne seg selv blant de 

nederste på resultatlistene etter et renn.  Alternative endringer vurderes og Dag skal se 

på et forslag som fremmes for styre i ASK og evt til tinget i NSF. 

Neste møte: Avtales senere. 


