
 

Referat LK-møte 6/2014/2015, mandag 9/3 kl. 18.30 

Sted: Idrettens hus, Strømmen, møterom 3 

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

Forfall: Ole Jonny 

 

Agenda: 

6 – 1 Referater 

 Ingen kommentarer til referatet fra forrige møte. 
 Referater fra ASK kretsstyre, et par ting som ble tatt opp. 

 

6 – 2 Oppsummering HL, Ungdomsstafetten 2015. 

 HL arrangert I Stokke: Været skapte problemer for arrangøren, både rennteknisk og ved 
avvikling av de ulike øvelsene, samt parkering og transport. Premieutdelingen fungerte ikke i 
det hele tatt, ble avlyst. Forbedringspotensiale: uttakskriteriene for stafetten må vi gjøre 
tydeligere til neste år. Totalt ikke de samme resultatene som vi har hatt i tidligere HL. 

Forslag fra Heidi for å lette stafettuttak: Løperne legger selv inn plassering og tid fra 
uttaksrenn på questback’en som sendes ut i forkant av HL.  

Ungdomsstafetten: avvikles 15.03.2015 – lagene er tatt ut. Ole Jonny ansvarlig leder fra LK. 

6 – 3 NM jr, oppsummering. 

 Godt arrangement til tross for utfordringer med været og flotte resultater for våre utøvere. 
Stafettuttakene er utfordrende, men ingen klager, kan tyde på at det ble et godt uttak. Til 
neste år: Sekundering – hva gjør vi, felles eller dropper vi det? 

6 – 4 BDO cup – status før finalen. 

Finalen går 22.03.2015 på Nordåsen. Forslag: Begge startfeltene seedes, ikke kun de 30 beste 

i de klassene som er større enn 30. Deltakerpremie deles ut til alle i BDO cup. Stein-Arne 

skaffer gavekort.  

Sparebank 1 Cup: Ole Jonny tar utregningen av Sparebank 1 Cup poeng i finalen. 

 

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


 

 

6 – 5  NM del 2 i Harstad. 

 Mail sendt klubbene ang rom, hva trenger de, kan noen rom frigjøres til andre som er på 
venteliste. Også kontakt med Thon Hotell for om mulig å få noen rom der til de som ikke har 
rom pt. 

6 – 6 Team Veidekke Oslofjord. 

 Teamet har hatt gode resultater første året, U-23 VM ,seier til Magne Haga, seire i NC til 
Magne og Sindre Odberg Palm. Løpere uttatt til WC både i drammen og Holmenkollen. 

6 – 7 Kandidater til kretsens pokaler og stipend. 

 Forslag til kandidater, med begrunnelse må være hos Thor innen 06.04.2015, skal behandles 
på kretsstyremøte rett over påske. 
Vi må finn kandidater til Magnorpokal, Follopokal og stipend. 
De som har hatt ansvar for henholdsvis HL, junior og senior - sender inn navn på kandidater 
til Stein-Arne. Frist mandag 1.april !  
 

6 – 8  Eventuelt. 
 

 Avtalen med Sparebank 1: Vidar og Thor skal ha møte ansvarlige i avdeling Oslo/Akershus.  
Avtalen er løftet et steg opp(ikke kun avdeling Akershus). 

 Neste LK-møte: Mandag 20.04.2015 – kl. 18.30. 

 Kretsting/Vårmøte: Onsdag: 20.05.2015 – sted avklares senere. 

 Sommermøtet, bestemmes senere. Kanskje etter NSF Vårmøte og Skiting. 

 

 

Asker, 11.mars 2015 

Jorunn Nymo, referent. 

 

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

