
 

Referat LK-møte 4/2013-2014, mandag 6/1 kl. 18.30 

Sted: Idrettens hus, Strømmen, møterom 3 

Tilstede: Jorunn, Dag, Stein Arne, Ole Jonny og Kristen. 

Forfall: Heidi og Marthe 

Agenda: 

4 – 1 Referater 

 Hege Gry tar jobben som LK’s representant i valgkomiteen  for valget i 2015.  
 Referater fra ASK og LK NSF ligger på nett. 

 

4 – 2 Terminlista og avlyste/utsatte renn. Hva gjør vi med cuprenn, utsettelse/flytting/nye 

arrangører? (Dag) 

 Åsen IL v/Kai Sørum gi tilbakemelding til Dag vedr ønsket renndato.  
 Lommedalrennet kan flyttes til 18.1 og opprettholder Cup status om de arrangerer om ikke 

går Cup status til Asker.  
 Dag holder kontakt med andre rennarrangører som ønsker ny dato. 

 

4 – 3 BDO-cup 

Arrangøravtale (Ole Jonny) 

Poengberegning (Dag) 

Terminlista 

 Ole Jonny er ansvarlig for BDO i LK Akershus.  
 Profilutstyr til BDO cup ligger hos BDO sitt kontor i Lillestrøm.  
 BDO kommer med forslag til regelverk rundt profilering av BDO cup.  
 Komme med forslag om at Spydebergrennet tar over Cup statusen fra Kjølenrennet.  
 Arrangøravtalen er sendt ut til LK og ble gjennomgått på møte. 

 

4 – 4 KM 

Ås IL, Jubileumsrenn (Stein-Arne) 

Arrangøravtale  (Ole Jonny/Stein-Arne) 

 Alle fra LK bør være tilstede under KM Lang i Ås.  
 Stein-Arne sender ut KM avtalen til arrangørene.  
 Jorunn deler ut medaljer på KM/Solvangrennet, Ole Jonny og Dag deler ut på KM/Ås, Heidi 

og Marte deler ut på KM/Jardar, Stein-Arne og xxx deler ut på KM stafett/NM.  

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


 

4 – 5 NC junior/senior, NM(flyttet til Lillehammer), HL. Oppsummering etter Nybygda og status for 

kommende arrangement. (Stein-Arne, Dag, Kristen) 

 Alle samband er kommet tilbake.  
 Mangler 3 Coachvester ette Nybygda, Åsen og Driv. Stein-Arne etterlyser disse.  
 Tilstrebe og være tidligere ute med innkalling og varsling av kretsmøte/infomøte ifm NC/NM.  

4 – 6 Team Veidekke Oslofjord (Jorunn) 

 Info om team er lagt ut på nettsidene.  
 Mye møter med aktuelle sponsorer.  
 Lyser ut i nær framtid etter trener. 

 

4 – 7 «Team Akershus», tanker videre (Stein-Arne) 

 Positive tilbakemeldinger fra løperne.  
 Sette opp et eget budsjett på teamet.  
 Videreføre samling på Sognefjellet.  
 Bygge opp teamet som et kretslag under Team Veidekke Oslofjord. 

 

4 – 8 Budsjett/Handlingsplan (Jorunn) 

 Kom med innspill til Jorunn ift budsjett og handlingsplan. Kommer opp på flere møter 
framover.  

 Stein-Arne sjekker med ASK vedr handlingsplan.  

4 – 9 Lillestrøm Skisprint, onsdag 26.mars (Stein-Arne) 

 Arrangeres i Lillestrøm sentrum.  BDO står bak, sammen med kommunen, klubber, 
sponsorer. 

 Alle klasser, inkl. barnerenn.  
 Landslagsløpere kommer. 

4 – 10 Eventuelt 

 TD vester: Vurdere nye vester til TD´er i Akershus. Røde med kretslogo og TD. Så raskt som 
mulig til aktive TD´er.  (Ansv. Stein-Arne) 

 Bestille hoteller på HL 2015. (Ansv. Ole Jonny)  
 Komme med innspill til NSF ift å sette satser for turrenn. Veldig dyrt for junior/yngre 

senior(studenter) som ikke ønsker å gå NC, men ønsker å gå turrenn. Dag lager innspill til 
forslag til NSF.  

 Komme med innspill til NSF om en nasjonal sommercamp for HL løpere og eldre for å samle 
løper slik at de blir mer kjent og kan ha de med lenger. (Ansv. Dag) 

 

Referent: Ole Jonny 


