
 

Referat LK-møte 2/2014-2015, onsdag 3/9 kl. 18.30 

Sted: Idrettens hus, Strømmen, møterom 3 

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

Forfall: Jorunn og Heidi 

Agenda: 

2 – 1 Referater 

 Ingen referatsaker kommentert. Det henvises til ASK sin hjemmeside for referat fra 
styremøter i skikretsen og NSF sine hjemmesider for møtereferat fra LK i NSF.   

2 – 2 Terminlista 

 Utkast til terminliste ble sendt alle før møte. Dag gjennomgikk lista og mye er på plass. Det er 
fortsatt noen kollisjoner som må avklares. Dag har dialog med klubbene. TD-er blir plassert 
inn i lista og mail sendes til TD-ene så snart lista er klar. 

 BDO-cup: Gjerdrum IL - sprint klassisk 20/12, Ørje IL - klassisk distanse 4/1, Oslo Skifestival - 
distanse fristil 17/1, Rossignolrennet - klassisk 31/1, Kollmila - fristil, Hakadalsrennet - fristil 
7/3, Nordåsenrennet - finale i fristil 22/3.     

 Sparebank1 Cup: Lommedalsrennet - fristil 10/1, Nittedal - duathlon 18/1, Jardar - klassisk 
31/1, Eidsvoll verk - sprint klassisk 1/2, Åsrennet - klassisk 7/2, Jutulcrossen – skicross(fristil)  
24/2, Nordåsenrennet - finale i fristil 22/3. 

 KM-arrangement: Asker skikl - KM «laaang» Fristil(alt. klassisk hvis ikke fri mulig i traséen) 
14/1, Drøbak Frogn - KM normal klassisk(fristil hvis Asker skikl må endre), Oppegård IL - KM 
sprint klassisk 25/1, Fossum IF - KM stafett klassisk 8/2. 

2 – 2 Fordeling av arbeidsoppgaver i LK. 

 Marthe: Sparebank1-cup, Bestilling av smøreboder, Kurs. 
 Ole Jonny: BDO-cup, HL, Ungdomsstafett. 
 Kristen: Junior(NC og NM). 
 Jorunn: Senior(NM del I og II), Info på hjemmesiden for NC senior, Team Veidekke Oslofjord. 
 Dag: Terminlista, TD-er. 
 Heidi: Administrative oppgaver(cup-lister Sparebank1-cup, HL stafett lister), Kurs. 
 Stein-Arne: Bestilling av overnatting og dokumentet for overnattinger på renn, Team 

Akershus.  

Tilstede på renn: 

 Lygna, NC junior: Dag og Kristen 
 Røros, NM senior: Jorunn  
 Nes, NC junior inkl. NM sprint junior: Kristen og Dag 
 Stokke, HL: Ole Jonny, Marthe + en til fra LK 

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


 Hommelvik, Junior NM: Dag, Kristen og Marthe 
 Harstad, NM del II, U23-NM distanse og Finale junior: Jorunn(senior) + en på junior 

På NC senior sender vi i utgangspunktet ingen ledere fra kretsen, men tar en ny vurdering på 
neste møte. 

Fordeling av KM-arrangement tar vi på neste møte. 

 

2 – 3 Overnattinger på renn. 

 Overnatting for alle større renn er reservert. Dokumentet overnatting på renn ajourføres og 
legges ut på kretsens hjemmeside tirsdag 23. september(hvis alle detaljene i bestillingen er 
klare). Det leges umiddelbart ut forhåndsinformasjon med følgende opplysninger: 
Langrennskomiteen i kretsen har reservert overnatting til alle norgescup junior/senior, NM 
junior/senior og HL. Nærmere informasjon kommer i uke 38/39. Vi legger opp til å legge det 
ut på samme måten som i fjor. Forhåndsinfo på hjemmesiden ca. en uke før dokumentet 
«overnatting på renn» legges ut. Til info la vi ut dokumentet den 23. september i fjor. 

2 – 4 Team Akershus 

 Siden forrige møte er det gjennomført en sommerskisamling på Sognefjell med 9 løpere. Til 
helgen (4.-7.sept) er det ny samling på Lillehammer. På denne samlingen er det påmeldt 15 
løpere. Videre planer for «Team Akershus» er samling i Torsby(16.-19.okt) og på Beitostølen 
(6.-9.nov). Torsbysamlingen vurderes flyttet til helgen før det som er satt opp, den 9.-
12.oktober. For at vi skal kunne gjennomføre samlingen er vi fortsatt avhengig av at 
klubbtrenere kan stille på samlingene. Spesielt i Torsby, hvor vi så langt står uten trener.  

2 – 5 Møteplan, inkl. høstmøte 

 LK-møte mandag 27/10 kl. 17.45-18.30 (høstmøte starter kl. 18.45). 
 Høstmøte mandag 27/10 kl. 18.45-21.30. Gjerdrum IL forespørres om å arrangere. 
 LK-møte onsdag 3.desember kl. 18.30, Strømmen. 

2 – 6 Eventuelt 

 TD-kurs. Vi ønsker felles TD-kus med Oslo og Østfold. Tilbakemelding til Oslo skikrets som har 
sendt oss en henvendelse. 

 Forespørsel om TD på Gjelleråsen sitt rulleskirenn fredag 12. september. Ole Jonny stiller 
som TD.    

 

Neste møte: Mandag 27/10 kl. 17.45 (samme sted som høstmøte) 

Referent: Stein-Arne 


