
 Referat LK-møte nr. 1. 2021 - 23  

  
Til: Langrennskomiteen, Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Torsdag 7. oktober 2021 kl. 20.00 

Tilstede: Stig, Halvard, Anniken, Ann Merete, Mona 

Forfall:  
  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 1, 2021–23  
Langrennskomiteen 
  

 
- Pr i dag 4 medlemmer 
- Vi avventer konstituering til alle er på plass i 
komiteen. 
- Har sendt epost til alle klubbene på Helgeland og 
bedt de om å foreslå en kandidat til LK. 
- Ungdomsrepresentant i LK: Mariell Stavnes Hansen, 
Tverlandet 
  

  

  
Sak 2, 2021–23 
Samlinger  

 
- Ingen felles kretssamling i år.  
- Ønsker initiativ til samling neste år, særlig for 
aldersbestemte klasser. 
- Gjøre opp status – hvor mangeløpere har vi igjen. 
- Sonesamlinger: Ønsker åpne samlinger, som bør 
annonseres på hjemmesida vår 
- Samling i Arvidsjaur i slutten av november. Et 
samarbeid mellom klubbene i Salten. 
- Jentesamling – spørsmål initiativ fra Anniken 
Jørgensen, trener i Mosjøen IL. LK er positiv til et slik 
initiativ. Kan søke midler til tiltak i neste runde av 
«Tilbake til idretten». 
 

 Ann Merete 
– Arvidsjaur i 
terminlista 
 
Mona - 
Jentesamling 
  
  
  

  
Sak 3, 2021-23 
Terminliste  

  
- Nordlands Cup. Skal vi ha Nordlands Cup? Da bær 

vi prøve å finne en sponser, slik Coop Nordland var i 

2018-2019. Stig tar kontakt med sponsoransvarlig i 

Sparebank1. Kan de støtte gjennom samfunnsløftet, 

slik at vi får SNN cup også i Nordland, slik det er i 

Troms og Finnmark. 

- KM, del 1: Fauske IL søker, og Mosjøen IL søker da 

de ikke fikk gjennomført i fjor på grunn av Korona. 

Vedtak: Mosjøen tildeles KM del 1. 

- KM, del 2: Innstranda IL eneste søker.  

Vedtak: Innstranda IL tildeles KM del 2. 

- Det er noen kollisjoner når det gjelder dato for 

rennsøknader. Ann Merete sjekker med Valnesfjord 

og Moldjord. Mona kontakter de andre idrettslagene. 

Legge ut forslag til terminliste når dette er klart 

 Stig – 
Sparebank1 
 
Ann Merete, 
Mona - 
Terminlista  



- Oppfordre til skicross for de yngste på ledige helger. 

- Oppfordre lagene til å komme med rennsøknader 

fram til og med søndag 24. oktober. Så er dette klart til 

LK Høstmøtet for Nordland den 26. oktober. 

  
  
Sak 4, 2021-23  
Fellesreiser 
  

 
- Gjennomgang hvordan det er gjort og har fungert 
tidligere. 
- Info lagt ut på hjemmesida, blant annet hvordan 
bestille reservert overnatting. 
- Legg ut link til bestilling av smøreboder 
 
HL 2022 
- for alle klubbene 
- avhengig av Hovedleder, og at alle slutter opp om 
felles smøring og sekundering. 
- feil å organisere felles opplegg om klubbene ikke 
støtter opp om det.  
- Vi prøver å ta det opp igjen på Høstmøtet. 
- En ansvarlig fra hver sone. 
- Jobbe for fellesskapsfølelsen.  
- Særlig viktig på HL hvor vi har felles stafettlag. 
 
Junior 2022 
- Ikke felles opplegg 
- Klubbvis/regionsvis 
- Hovedreiseleder – tar imot info, startnummer og 
lignende og fordeler. 
 
Senior 2022 
- Kan melde seg på opplegg som team SNN har. Kan 
kjøpe seg inn. 
- Mange av løperne som er i Tromsø. Sjekk med Rene 
Hillestad ang. dette. 
 
- Invitasjon til Nordkalottleker – skjer nok ikke i år 
  

 LK – 
Høstmøtet 
 
Mona - 
Hjemmeside 

  
Sak 5, 2021-23  
Høstmøte Langrenn NSF 
 
  

  
- Har hatt to møter med LK lederne i Troms og 
Finnmark. Har hatt bra samarbeid gjennom Korona-
tida. Har litt å lære av hverandre. Skal også ha et 
felles møte i Oslo. 
- Skal fronte et felles forsalg om reisefordeling. 
Kristian Olsen fra Troms har laget en enkel, objektiv 
og oversiktlig modell. Påslag betales sammen med 
startkontingent. Alle betaler dette. Fordeling etter 
sesongslutt basert på deltagelse. 
- Regner med at det kommer en sak om omdømme til 
skiforbundet – Hoppsaken 
- Buskerud har meldt inn en sak om verdigrunnlag og 
hovedmål. Innebærer distanser, løypeprofiler, 
spiseforstyrrelser, kroppsvekt/type. Bra at de tar fatt i 
problemstillingen. Det er bakgrunnen for at høstmøtet 
blir en dag ekstra. 

  



Innspill til saken: 
Halvard – liker tilnærmingen, rekrutteringsperspektiv 
og rammer rundt. Fis godkjente løyper, og det blir 
brattere og brattere. To ytterpunkter. Hva skal 
skiidretten favne? Skal vi berge ungdommene. 
Hvordan få med flest mulig lengst mulig. 
Stig – Presset har vært stort. Viktig å ta debatten 
- Ellers er det info-saker: FIS møte, fluor, 
regelendringer. 
- Handlingsplan langrenn 2021-24. 
Innspill: 
Halvard – Savner folkehelseperspektivet. Folkeidrett 
er i ferd med å bli en eliteidrett. Om ikke skiforbundet 
tar det er det andre som tar det. 
Stig – Langrennsglede for alle – hvem er alle? Kan se 
til mosjonsarrangement eks. løp. Kommer skiutviklere 
på kretsnivå. 
Halvard – Masse arr. eks. turrenn. Kretsrenn – smalt 
arr. Kan vi lære noe om rekruttering fra eks. Lyn, 
Rustad og Heming? 
- Flere interessante temaer skal opp på høstmøtet 
  

 
Sak 6, 2021-23 
Høstmøte langrenn 
Nordland 
 

 
- Teamsmøte tirsdag 26. oktober 
- Maks to timer 
 
Agenda: 
- Terminliste 
- Reiser og aktiviteter – Halvard innleder til saken 5 
min 
- Referere fra Høstmøtet 
- Få med representant i LK fra Helgeland 
 

Alle 

 
Sak 7, 2021-23 
Kurs 
 

 
- Har fått spørsmål om trener-1 i Salten, og trener-2 på 
Helgeland. Planlegger å fullføre trener-1 på 
Helgeland/Mosjøen, som ble påbegynt i fjor. Snødelen 
gjenstår. 
- Behov for TDer og lokale kurslærere til 
trenerkursene. 
 

 

Sak 8, 2021-23 
Neste møter 

 
Saker til neste møte: 
- Økonomi i LK 
- Oversikt over hvilke oppgaver som skal fordeles eks. 
sportslig ansvarlig, ansvarlig for para, utdanning. 
 
Høstmøtet 26. okt. 
- Vi bør ha et møte i forkant for å gå gjennom møtet. 
 

 

 

 


