
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

onsdag 15. august 2013 

Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede:  Hanne Kvåle, Ragnhild Soleng, Knut Arne Kolstadbakken, Tom 

Nøvik, Marit Roland Udnæs, Kjell Arne Steira og  Ellie Lein 

Referent:  Ellie Lein 

 

 

Sak 8 Status ny leder i LK 

Marit og Per Morten har forespurt flere personer etter LK-møtet i juni, men ingen av disse 

Har valgt å takke ja til vervet, av ulike årsaker. Etter en lang sommers betenkningstid har 

imidlertid Hanne valgt å si ja til å ta på seg vervet. Ragnhild kan evt. stille på møter på 

Lillehammer dersom dette blir vanskelig å få til for Hanne, mens Per Morten fortsetter som LKs 

representant i styret til Team Veidekke Innlandet.   

 

 

Sak 9 Regnskapsstatus pr. 30.06.2013 

Regnskapsstatus pr. 30.06.2013 viser et overskudd for LK på ca. 150.000.  
 

LKs inntekter består av aktivitetstilskudd på kr. 162.400 og sponsorinntekter (GD og Toten 

Sparebank) på kr. 45.000.  

Kostnadene er først og fremst knyttet til møtevirksomhet (LK og NSF), Ungdomsstafetten og 

avslutningssamlingen på Gålå. All ‘reisebyråvirksomhet’ i forbindelse med skirenn sesongen 

2012-13 avstemt, med et samlet overskudd på kr. 342, vi har med andre ord truffet bra! 
 

NB! Kretsandel på kr. 30.000 for Team Veidekke Innlandet er ikke belastet for 2013 pr. 30.06. og 

vil redusere overskuddet tilsvarende. 
 

Egenkapitalen pr. 31.12.12 var på kr. 454.996, dvs. meget god, det er ingen grunn til å spare opp 

mer kapital. 

 

Det er allerede vedtatt at det ikke vil bli fakturert felleskostnader for kommende sesongen, 

OSK/LK tar den kostnaden. Det er også aktuelt å subsidiere deler av juniorsamlingen i uke 40 og 

snøsamlingen for 15-16-åringene i nov/des.  
 

I tillegg bes alle om å gjøre seg noen tanker til neste LK-møte om hvordan LK på best mulig måte 

kan bruke opp de ca. 120.000 som står igjen på 2013. 

 

Vedr. krav fra Hedmark Skikrets på utestående ifbm. oppløsing av Team Hed-Opp. 

Det foreligger et krav fra Hedmark skikrets på kr. 50.000. Det er ingen i dagens LK som kjenner til 

historikken her, Ellie tar derfor kontakt med Arne Lauvhaug, som var leder av LK på den tiden. 

Det er et mål å lande dette før vi reiser til Savalen. 



Sak 10 CUP-sponsorer for sesongen 2013-14 

Ellie kontakter sponsorene fra sesongen 2012-13 med forespørsel om videreføring av avtaler for 

den kommende sesongen, hhv. GD, Toten Sparebank og Gålå Høgfjellshotell. 

 

 

Sak 11 Samlinger sesongen 2013-14 
 

 Interkretssamling Geilo (15-16 år) 30. august – 1. september 

Av 120 påmeldte er det 8 stykker påmeldt fra Oppland, 7 utøvere + Knut Arne, som 

representerer OSK/LK på samlingen. Fra Hedmark er den en – 1 – påmeldt, mens Akershus, 

Oslo og Buskerud er svært godt representert. Det bør tas opp (f.eks. på Savalen?) om man 

heller skal satse på en samling i nærområdet, i samarbeid med Hedmark? 
 

 Juniorsamling Natrudstilen uke 40, 30. september – 4. oktober 

Hanne har nesten alt klart, sender over invitasjon m.m. til Ellie i løpet av et par dager, som 

legger ut på hjemmesider/FB og sender ut til klubber. Daniel Lunde fra NTG er hovedtrener 

på samlingen. Hanne deltar på vegne av OSK/LK. 
 

 Snøsamling Sjusjøen (15-16 år) 29. november – 1. desember 

Det er reservert overnatting til 50 personer på Fjellheimen for den aktuelle helgen. Ellie 

dobbeltsjekker at de ikke er konkurs… Tom er hovedansvarlig for samlingen, Robert tar 

hovedansvar for treningsopplegget. Det har vært vanlig å bruke NTG-trenere, så ta kontakt 

med disse mht. treneroppgaver på samlingen. 

 

 

Sak 12 NM/NC/HL/Ungdomsstafett sesongen 2013-14 
 

All overnatting er på plass, LK fordelte lederjobben på de ulike rennene, se vedlegg. 

Ellie legger ut informasjon og påmeldingslinker på hjemmesidene etter høstmøtet i oktober. 

 

 Representasjonsklær på Ungdomsstafetten ble diskutert. LK er positive til at skikretsen spanderer 

f.eks. en Swix overtrekksjakke med logo til de 8 som skal delta på stafetten. Det følges opp av 

Ellie/LK litt lenger ut på sesongen. 
 

Det vil også bli laget profileringsklær til medlemmene i grenkomiteene, styret skal ta opp dette 

som egen sak på styremøtet 27. august. 

 

 

Sak 13 Politiattester 

Alle frivillige i norsk idrett som har oppgaver ifbm. barn og unge, også på kretsnivå, skal forevise 

politiattest. De som ikke allerede har dette, må fylle ut skjema. Dette ble gjort på møtet. 

 

 

Sak 14 Taushetsplikt 

Enkelte ganger må tillitsvalgte i kretsen diskutere saker som berører enkeltmennesker. Det er 

viktig at LK og andre grenkomiteer, samt styret, kan ha åpenhet og også tillit til at slike 

diskusjoner blir «i styrerommet». 

 



Sak 15 NSF Høstmøte 18-20. oktober 

Det er stor sannsynlighet for at det blir en oppfølgingssamling for UNG, der Robert deltar. 

Hanne deltar som LK-leder, men det åpnes for at alle LK-medlemmer som ønsker, kan delta. Hold 

av helgen, så kommer det mer informasjon fra Ellie når NSF informerer mer mht. program, 

påmelding m.m. 

 
Sak 16 Styreseminar (inkl. grener) på Savalen 13-15. september 

Det sendes ut en egen e-post med invitasjon, program og link til påmelding. 

Alle LK-medlemmer oppfordres på det sterkeste å delta.  

 
Sak 17 Handlingsplan LK 2013-15 

Oppland skikrets vedtok sin handlingsplan på Skikretstinget 1. juni. Med utgangspunkt i denne 

skal LK lage en egen Handlingsplan for perioden 2013-15. Dette er et naturlig punkt på agendaen 

for samlingen for Savalen, gjerne i samarbeid med Hedmark skikrets. 

 
Sak 18 Kurs/utdanning høsten 2013 

Det er ønsker om både TD- og sekunderingskurs, samt evt. også et  Trener 1-kurs i skikretsen i 

løpet av høsten. Også her er det naturlig å se på et samarbeid med Hedmark skikrets, så det vil 

stå på agendaen på Savalen. Ellie kontakter Øistein Lunde i NSF for å høre hvilke krav NSF nå 

stiller til sine arrangører mht. sekundering.  
 

Ellie følger også opp vedr. kjøp av nytt sambandsutstyr, der vi har fått tilbud om å kjøpe et pent 

brukt sambandsutstyr fra NSF Langrenn – dersom det er pent nok brukt. 

 
Sak 19 Møteplan høsten 2013 

Marit løftet fram en tanke om å gjenta suksessen fra høsten 2012, der kretsen arrangerte et 

felles høstmøte, etterfulgt av felles lunsj og grenvise høstmøter. LK mener at det er ok, men da 

bør det legges til lørdag 26. oktober. Marit tar med seg dette til styremøtet 26. august. 
 

 I så fall ser møteplanen for høsten ut som følger: 

o Helgen 13-15. september Savalen 

o lørdag 26. oktober  Høstmøte Lillehammer 

o lørdag 23. november Beitostølen 
 

Dersom man lander på et felles høstmøte 26. oktober, kan det kanskje være aktuelt å legge inn et 

ekstra LK-møte i forkant av dette? 

 

 

Ellie, 

Lillehammer, 20.08.2013 

 

 

 

 

 


