
 

 

Referat LK-møte 20.april 2015 

Sted: Idrettens hus, Strømmen, møterom 3 

Tilstede: Jorunn, Stein-Arne, Kristen, Ole Jonny og Marthe 

Forfall: Heidi, Dag  

 

Agenda 

7-1 Referater 

 Ingen kommentarer til referat fra forrige LK-møte 

 

7-2 Oppsummering av sesongen med rask gjennomgang av årsberetning 

 Sparebank 1 og BDO-cup avslutning, Nordåsen 

o Seeding fungerte bra ift anbefaling fra LK 

o Delt 1.plass i J16 BDO, ledertrøye ettersendes 

o Feil i poengfordeling G13 for 3. og 4. plass, en feil som bør ha vært meldt inn 

tidligere av de aktuelle utøvere/foreldre og ikke i etterkant av premieutdeling 

 

 NC avslutning Junior/NM del 2, Harstad 

 

 Ungdomsstafetten i Holmenkollen 

o 3.plass til 1 laget 

o 6.plass til 2 laget 

 

7-3 BDO-avtale 

 Sesongen 2014/2015 var siste år av BDO-avtalen, avtalen må reforhandles. 

o Kontakte Øyvind Ørbeck i BDO 

 

7-4 Stipend, pokaler, utmerkelser  

 Pokalene (Follo/Magnor) går i år til alpint, da de har hatt mange gode resultater!  

 Jubileumspokal  

o Jenter: Nikoline Asdøl (Bærums Verk IF 

o Gutter: foreløpig ingen gutter innstilt 

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


 Stipend: 

o Kr 5000 

 Magne Haga, Åsen IL (Team Veidekke Oslofjord) 

 

 

o Kr 3500 (fra LK’s midler) 

 Sofie Nordsveen Hustad, Nes ski 

  

 Utmerkelsene deles ut på arrangement i utøvernes respektive klubber dersom de har 

arrangement som kan passe til dette formålet. Eventuelt deles det ut på 

Skitinget/Vårmøte 20.mai 

 

7-5 Team Akershus 

Hva gjør vi videre? 

 Lite tilbakemelding fra klubbene 

o De som har vært med er fornøyd og har ønske om at opplegget videreføres 

 Egen sak på vårmøte 

 En ekstern trener med ansvar for opplegget? 

 

7-6 Vårmøte 

 20.mai på Thon Hotel Arena Lillestrøm 

 

7-7 Eventuelt 

 Mobbesak i Hakadalsrennet 

o Tatt opp på bakgrunn av TD rapport (Thor, Vidar & Stein-Arne) 

o Krets har ingen sanksjonsmulighet, klubb må evnt gi sanksjoner (pr nå 

er dette ikke gjennomført) 

o TD tok også kontakt med Per N, saken håndteres nå av skiforbundet 

 Sponsoravtale med Sparebank 1 er fortsatt ikke «landet», men vi får midler 

for sesongen 2014/2015 

 Anlegg: ønske om et større kompetansesenter i skiforbundet, istedenfor en 

person i hver krets 

 TD-rapport fra Fischerrennet 

o For mye skøytetak i klassiskdelen på duatlonkonkurransen 

o Hva kommer ut av vårmøte i skiforbundet? Evnt egen sak på 

høstmøtet 

 

 



LK 2015-2017 

 Stein-Arne, Heidi og Kristen tar ikke gjenvalg. Pr nå ingen nye navn på «blokka», det 

må jobbes mer ut mot klubbene 

Møteplan: 

20.mai: Vårmøte, Thon hotel Arena Lillestrøm 

18.juni kl 18: sted avklares senere. 


