
 

Referat LK-møte 5/2013-2014, mandag 10/2 kl. 18.00 

Sted: Idrettens hus, Strømmen, møterom 3 

Tilstede: Jorunn, Dag, Stein Arne, Kristen, Marthe og Heidi  

Forfall: Ole Jonny 

Agenda: 

5 – 1 Referater 

 Forrige referat godkjent 
 Referater fra ASK og LK NSF ligger på nett. 

 

5 – 2 Oppsummering av KM-arrangement og sesongen så langt 

 KM arrangementene har blitt gjennomført på en god måte.  
 Det må tas en vurdering til høsten om når i arrangementet de som deltar på KM skal starte, 

slik at dette blir gjort likt i alle KM. Dette er spesielt viktig når det er KM både lørdag og 
søndag.  

 I forkant av neste sesong må Østfold, Oslo og Akershus ta et møte for å gå igjennom/snakke 
om BDO-cup og retningslinjer – spesielt i forhold til seeding i enkelte renn. 

 

5 – 3 Terminlista med cuprenn 

 Vært mye flyttinger og avlysninger 
 BDO-rennet som skulle vært på Ørje, tas under HL distanserennet 
 Arrangement avtaler for cuprenn må gjennomgås. Og speaker må bli flinkere til å nevne cup 

sponsor.  
 Prøve å påvirke klubbene til å flytte renn fremfor å avlyse. 

 

5 – 4 HL 

Flytting av rennet er foreløpig avkreftet 

 Uttaksrenn er gjennomført. Heidi og Marthe har ansvaret for listene 
 Informasjonsskriv lages av Ole Jonny. Dette bør sendes ut ila uke 7. Bør inneholde 

informasjon om lagledermøte for klubbene i kretsen og informasjon om at vi vil sette 
sammen løpere fra klubb/region på samme stafettlag etter lag 10 for guttene og lag 5 for 
jentene – men fortsatt etter rangering. 

 På lagledermøtet bør det legges frem foreløpig rangering på løpere til stafett, samt at vi må 
organisere sekundering.  

 Heidi bestiller kake til «kakefest» på lørdag 

http://www.skiforbundet.no/Sider/norgesskiforbund.aspx


 

5 – 5 Ungdomsstafett 

 Påmelding av 2 lag er OK 
 Alle etapper går i klassisk, informasjon om dette er sendt ut til alle klubber.  
 Nye uttaksrenn blir da: 1.pri – HL distanse, 2. pri – Sammenlagt resultat i BDO klassisk 

5 – 6 Junior NM 

 Alle, med unntak av Bærum Skikl. har fått plass på Meyergården/Fjorgården. 
 Smøreboder er bestilt – 135 m2 (fellesboder og klubb-boder) 
 Det lages samme påmeldingsløsning til stafetten på Jr NM som til HL. Heidi snakker m ed 

Thor om dette.  
 Kristen har ansvaret for lister til stafetten 

 

5 – 7 NC Vind, NM del II Gålå  

 Overnatting ifm NC er OK.  
 Sendt mail til TD ang programmet, da det stilles spørsmål til hvordan dette er satt opp.  
 Lagledermøte for kretsen torsdag kl 20.00, Stein Arne lager infoskriv. 
 Når det gjelder overnatting på Gålå er dette foreløpig usikkert, da bookingsystemet til Gålå er 

nede.  

 

5 – 8 Budsjett 

 Noen kommentarer til utsendt budsjett.  
  Stein Arne tar endringene med Thor. 

 

5 – 9 Team Veidekke 

 Annonse for trener er lagt ut.  
 Laget er utvidet, og består nå av Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold/Telemark. 
 Vil ha et møte med de største klubbene etter OL med informasjon 
 Ser ut til at teamet er i gang fra 1. mai.  

 

5 – 10 Lillestrøm Skisprint 

 Arrangeres i Lillestrøm sentrum onsdag 26. mars 
 Snø produseres i Nylenlia og kjøres ut av kommunen 
 Landslagsløpere er/blir invitert 
 Prolog med ca 100 løpere 
 Barneskirenn tidligere på ettermiddagen. 
 After ski på kulturhuset. LK og kretsstyret blir invitert. 



 

5 – 11 AdminControll 

 Heidi oppretter alle som brukere og lager et forslag på oppsett.  
 På neste LK møte går vi gjennom oppsettet og vurdere om det er mer som skal med/noe som 

skal bort eller gjøres annerledes.  

5 – 12 Arrangementer 2015 og 2016 

 NM 2015 på Røros, 35 D-rom reservert 
 Junior NM 2015 Hommelvik, 136 plasser så langt bekreftet reservert 
 HL 2015 Stokke, 180 plasser reservert i Tønsberg 
 NM 2016 Tromsø, 40 D-rom reservert.  

5 – 13 Eventuelt 

 Diskusjon rundt løpere og uttak ifm NM stafett.  
 Neste møte i uke 14/15. 

 

 

 

Referent: Heidi 


