
 
 
 
Referat LK-møte-5, 19. januar 2015 på Strømmen. 
Til stede: Stein-Arne, Jorunn og Kristen (referent) 
 
 

5 – 1 Gjennomgang av referater. LK, ASK styremøte, LK NSF 
 Det er ikke avholdt møte for KM- og cup-arrangører foran denne sesongen. Møte foran neste 

sesong i november-15. 

 Bytte av KM-representasjon. Jorunn på KM sprint i tillegg til Kristen. Stein-Arne kan ikke 
lørdag, Dag starter og overlater resten av KM-klassene til arrangøren. 

 Marthe tar cup-listene under Heidis permisjon. 

 Ole Jonny kontakter Ola Kvisle som leder på HL. 
 
ASK styremøte 

 Priser til utøvere bør ikke deles ut på tinget, men på renn. Utfordring mht. aktuelle renn før 
sesongen er over. Kanskje Lillestrøm Skisprint som er etter junior-NM og hl. 

 Diskusjon om fagmøte og ting på samme dag, alt. to ulike dager. 
 

5 – 2 NC junior på Lygna, oppsummering 
 Sportslig veldig bra med flere på pallen og sannsynligvis 4 Nes-jenter til junior-VM. 

 Utfordrende å organisere sekunderingsposter med kortreist NC der alle bor hjemme. 
Fossum, Asker, Gjerdrum, Nes og Bærumsklubbene bidro. 

 Smøreteltet hadde 11 Akershusboder ved siden av hverandre, dvs. bra med samlet bestilling. 

 Kretskoffert med samband / coachvester ble ikke henta, gikk greit uten, men tas med til Nes. 
 

5 – 3 Terminlista, oppdateringer 
 Noen TD-er har feil (gammel) e-postadresse, Dag må vaske listene mot Thors oppdaterte. 

 Dag må følge opp røde TD-er i regnearket for renn uten TD. Viktig med TD i cuprenn. 
Krevende helg 14-15/2 med mange renn, inkl. Turrenn og NC, i tillegg til vinterferiestart. 

 

5 - 4    KM  
Oppsummering KM lang 

 Positive tilbakemeldinger fra løpere/ledere. 

 Løypelengdene var sannsynligvis ganske passende for aldersklassene. 

 Deltakerantall omtrent som KM lang i fjor. 
Kommende arrangement 

 Drøbak-Frogn, Oppegård og Fossum har kunstsnø som gir sikker avvikling og alle har nå ”KM” 
i tittelfeltet på SportsAdmin. 

 DFI og FIF har hatt tilsvarende renn i de samme løypene tidligere. 

 OI er fersk sprintarrangør og bør følges opp. Stein-Arne kontakter TD som følger opp 
Oppegård IL mht. tidsskjema og løypetraseer. 

 
 

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


5 - 5     Status BDO-cup og Sparebank1-cup 
BDO 

 Veståsensprinten (Gjerdrum IL) kan erstattes med 1814-sprinten søndag 1.februar.  

 Listene er oppdatert etter Ørje og Oslo Skifestival. 
Sparebank1 

 Avlyste renn har fått ny dato. 

 Ingen renn avviklet, første er Jardarrennet 31/1-15. 
 
 
 

5 - 6      NM senior/ HL / Junior-NM og NC junior/senior 
NM senior 

 Jorunn og Stein-Arne drar til Røros neste onsdag. 

 Jorunn sender info (smøreboder, kontaktpersoner mm) til Thor. 
HL 

 Ole Jonny sender info til Thor som legger ut på nett mandag/tirsdag før HL 
Junior-NM/NC 

 Kristen organiserer sekunderingsposter for Nes og sender info til Thor om NC Nes. 

 Dag/Kristen organiserer Junior-NM og lager info til hjemmesiden som sendes til Thor. Info 
legges ut søndag/mandag før junior-NM. 

 

5 - 7  Ungdomsstafetten. Ansvarlig? 
 Ole Jonny! 

 
5 – 8 Revidert møteplan 

 Mandag 2.mars kl. 18.30, ny dato blir mandag 9. mars – samme tid (Meld fra snarest hvis 
dette ikke passer!) 

 Mandag 20.april kl 18.30. 
 

 Skikretsting/vårmøter, 20.mai – Lillestrøm 
 

5 – 9 Eventuelt 
 Planer om skianlegg ved Leirdalen i Lier (rett vest for Liertoppen). Asker SK har uttalt seg 

positivt, men ønsker også å jobbe videre for eget anlegg i Asker.  

 Jentesamlinger? Ønske fra Gjerdrum IL, tas opp på vårmøtet. 

 LSV-luer, fortsatt mange igjen. Rabattert pris for premie i renn? Salg på KM til Drøbak-Frogn 
og Oppegård som også har karusellrenn med mange deltakere de neste ukene. Stein-Arne 
sjekker antall med Thor og ber Thor ta kontakt med DFI og OI, og evt. andre rennarrangører. 
 

 


