
 Referat LK-møte nr. 13. 2021 - 23  

  
Til: Langrennskomiteen, Nordland Skikrets.  
  
Møtested: Teams 

Møtestart: Mandag 3. oktober 2022 kl. 20.00. 
Tilstede: Stig, Halvard, Ann Merete, Anniken, Mona 

Forfall: Mariell 
  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 50, 2021–23  
Godkjenning av 
referater 
  

 
Godkjenning av referater 
Møtereferater nr. 10 fra 22. august, nr. 11 fra 29. august og 
nr. 12 fra 5. september godkjennes. 

 

 
Sak 51, 2021-23 
Info 
 

 
Info v/Stig 
- Kommet i gang med arbeid i felles markedsutvalg for nord 
norske kretser. Har vært et møte. «Accounter» ønsker å 
inngå sponsoravtale med NNM. Avtale med A-media. Jobbes 
med langsiktige avtaler. 
 

 

 
Sak 52, 2021-23 
Felles reiseopplegg 
 
 

 
Felles reiseopplegg  
HL: 
- Kontaktet av Meråker med spørsmål om interesse av å leie 
klasserom i forbindelse med Hovedlandsrennet på Meråker. 
- Behov: 50 overnattingsplasser. 
- Høres interessant ut med 4-5 klasserom 
- Skole inkl. alle måltider kr. 750,- 
- 15. min unna stadion. 
 
NM jr.: 
- 24 utøvere 
 
- Buss/transport. Tatt opp med skiforbundet langrenn. Evt. ta 
kontakt med hver enkelt arrangør. 
 
Hovedreiseledere: 
- Avklare med oppsatte reiseledere. 
 

Anniken, 
Mona 

 
Sak 52, 2021-23 
Handlingsplan 
 

 
Høstmøte/Fagmøte langrenn 
- Stig reiser 
- Deltar ikke på arrangør og anleggsseminar. (Arnfinn deltar) 
- Agenda – rammeprogram klart. Lite konkret enda. 
- Smøreleverandører (Maplus, Rex) klage til skiforbundet at 
Swix er foretrukket leverandør. 
- Rapporter fra FIS-Møter. 
- Fluorforbud utsatt. 
- Kostnader i forhold til reiser. Reiseavstand vektlagt. 
Prøveordning, som blir evaluert. Innført også på senior. 

 



Varierende mottakelse. 
 

 
Sak 53, 2021-23 
Forslag til ildsjeler og 
årets langrennsklubb 

 
Forslag til årets ildsjeler og årets langrennsklubb i NSF 
langrenn 
- Vi sender inn det ene forslaget på årets langrennsklubb 
som vi har mottatt. 
 

Mona 

 
Sak 54, 2021-23 
Økonomi 
 

 
Økonomi: 
Informasjon om økonomi. Hvor langrennskomiteen får sine 
inntekter, samt regnskap/status så langt. 
- Redusere kostnader. 
- Inntekter: Søke stiftelser, skaffe sponsorer. 
- Sparebanken Nord Norge – evt. kontakte lokale banker. 
- Sponsor ungdomsstafetten. 
Sport 1, Nova Sport Mosjøen? 
- Balansere kostnader. 
- Følge opp utfakturering 
- Se på fordelingsnøkkel til skikretstinget. 
 

LK, Mona 

 
Sak 55, 2021-23 
Terminliste 

 
Terminliste: 
- Gjennomgang av Terminliste etter sonemøter. 
- Utarbeide endelig Terminliste 
Noen renn i Salten er ikke plasser/avklart – Malm, Vinger, 
Siso og Stormfjell. 
- Legge inn i Sportsadmin – dato og arrangement. Klubber 
legge til mer info. etter hvert. 
- Stilarter – jevnt fordelt. 
 

Mona, Ann 
Merete 

 
Sak 56, 2021-23 
Reislederinnstruks 

 
Reiseledrinstruks v/Anniken 
- Ikke gjelde senior. 
- reiseledere Nasjonale renn aldersbestemte klasser 
- Info på sida. Renn og reiseledere. 
- Rediger og legg ut på hjemmesida. 
  

Anniken, 
Mona 

 


