
 

 

Referat fra møte i Langrennskomiteen, 24.09.2013. 

Sted:   Idrettssenteret i Molde 

Tilstede: Roar Lervik, Geir Tony Tomren, Heide B. Nerland, Jon Hølmo, Ivar Øyen, Stig Aambø 

 

Sak 1:  Evaluering av «Trollstigen Opp». 

LK er godt fornøyd med arrangementet. Rekord deltagelse, og gode tilbakemeldinger. LK ønsker å 

videreføre arrangementet, og evt. videreutvikle det. Følgende alternativer er aktuelle: 

1. Inngå samarbeid/ inngå i Toppidrettsveka til Aure IL. Avklare tidspunkt evt. slik at det passer 

inn i våre «team» sesongplaner. Geir Tony kontakter Håvard Sagli 

2. Fortsette som i år, men invitere flere team/ skikretser 

3. Inngå i NSF’s Norges Cup 

Uansett utfall bør arbeidet med arrangementet komme i gang i høst. Veien må stenges hvis 

arrangementet blir større. 

 

Sak 2:  Terminlisten 2014 

Første utkast – basert på søknader og fordeling av Stig ble gjennomgått. Endringer ble gjort, stilarter 

etc. fordelt. Stig kontakter arrangørene som ikke hadde søkt, og de som ikke får den datoen de søkte 

om. Det forsøkes med en rennhelg på Nordmøre (Aure/ Søya) evt. rennhelg i Aure. Turrennene ble 

også fordelt. Osmarka IL og Isfjorden IL kontaktes vedr. deres renn. Terminlisten forsøkes ferdigstilt 

og vedtatt innen Høstmøtet. 

 

Sak 3:  Sonearbeid/ Sone-møter 

Sonearbeidet forsøkes videreført fra sist vinter. Oversikten over sonene legges frem på Høstmøtet, 

og sonekontaktene kontaktes. MRSKv/ Styret diskuterer å sette opp møte i hver region, for å treffe 

flere klubber – og for å skape bedre samarbeid i skikretsen. LK vil se på mulige møte-steder/ møte-

former. F.eks. en »fag-dag» på sunnmøre, og  nordmøre med krets-trener som kan foredra i et 

emne.  

 

 

 



Sak 4:  Høstmøte i MRSK og NSF 

Dato for Høstmøtet settes til tirsdag 22 oktober. Det forsøkes å invitere Audun Svartdal til å kjøre en 

times treningsøkt i forkant av møtet. I tillegg ønskes en time med Basistrening. Stig undersøker med 

instruktør. Høstmøtet legges til Idrettssenteret, og blir fra kl. 19.00 – 21.00. Aure IL forespørres om å 

holde et innlegg om Arrangement. LK stiller krav om at alle arrangører av kretsrenn til vinteren 

møter på Høstmøtet.  Turrenn-cupen «slippes» også på Høstmøtet. Geir Tony kontakter Svartdal. 

Høstmøtet NSF: Geir Tony undersøker om ham kan delta, 18-20 oktober. 

 

Sak 5:  Eventuelt 

Aure IL har signalisert at de også vurderer å melde overgang til Sør-Trøndelag Skikrets. De har 

Årsmøte 24 oktober. Stig reiser på møtet for å informere om fordelene ved å tilhøre MRSK. Roar blir 

også muligens med til Aure. 

LSV-luene er ankommet kretskontoret, og selges/ leveres ut på Høstmøtet som tidligere år.  

 

Neste LK- møte: Ikke satt 

 

Ref: Stig, 25.09.13 

 

 


