
 

Referat LK-møte 6/2013-2014, tirsdag 29/4 kl. 18.30 

Sted: Idrettens hus, Strømmen, møterom 3 

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

Agenda: 

6 – 1 Referater 

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

 

6 – 2 Evaluering av sesongen 2013 /2014. 

 KM arrangementene har blitt gjennomført på en god måte. Asker var eneste arrangør som 
ikke måtte flytte KM. 

 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 og sikre at BDO 
profileres i forhold til avtalen. Beste arrangør – mulig vi kan ha en utfordring til klubbene her. 
Stein Arne tar dette opp med Øyvind i BDO. 

 Innspill fra noen klubber. Ski-cross og skibytte ikke egnet som øvelser i cupen!!! 
 Overnattinger på nasjonale renn og cuper – ser ut som dette har fungert bra, vi fortsetter 

samme service neste år. 
 Før neste sesong må vi bestrebe oss på at uttaksrenn til HL og NM jr samsvarer bedre med 

aktuelle distanser i mesterskapene og blir lagt tettere opptil mesterskapene, ikke i starten på 
sesongen. Mulig et kveldsrenn rett før kan være en løsning, diskuteres på Vårmøtet. 

 

6 – 3 Stipend og pokaler fra kretsen. 

 Pokaler og stipend fordelt på kretsstyremøtet, langrenn får både pokaler og stipend. LK 
supplerer slik at vi totalt deler ut 3 stipend. 

6 – 4 Team Veidekke Oslofjord 

Lars Christian Aabol er ansatt som trener for teamet og det er nå 8 utøvere som har sagt ja, 5 
gutter og 3 jenter. Oslo er arbeidsgiverkrets for trener. Det vil bli et større arrangement når 
alt er klart og ny leverandør av bekledning har levert det vi skal ha. 

 

5 – 5 Team Akershus 

 Stein Arne har snart opplegget klart, ønsker samarbeide med trener TVO for å unngå 
samlingskollisjoner/ evt kunne samarbeid litt med TVO. 

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


6 – 6 Agenda Vårmøte 2014. 

 Åge Skinstad deltar fra 12.30 – 13.30 (max). Team Veidekke Oslofjord og viktigheten av 
variert rennprogram og trening. 

 Bilder fra sesongen: HL, NM jr evt andre renn – ansvar: Marthe.  
 Gruppearbeid for bedre engasjement: Terminlisten, rennprogram, uttaksrenn, KM, turrenn 

som KM, bestilling av overnatting til nasjonale renn og cuper. 
 Team Akershus – informasjon om for hvem og opplegget. 

 

Neste møte: Sommermøtet, bestemmes senere. Kanskje etter NSF Vårmøte og Skiting. 

Referent: Jorunn 


