
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

onsdag 20. november  2013 

Idrettens Hus, Lillehammer 

 

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

Nøvik og  Ellie Lein 

Referent: Ellie Lein 

 

 

Referater 

 OSK Høstmøte 26/10: Gode tilbakemeldinger på både opplegg og innhold. Referater fra LKs møte 

er lagt ut på nettet. Et par feil i TVIs presentasjon, Hanne tar dette med Per Morten. Det er en 

lang dag, til vårmøtet 2014 kan det være aktuelt at langrenn begynner allerede fredag 

ettermiddag og kjører møtet over 2 dager, som tidligere. 
 

 Styremøte OSK 9/11: Ellie refererte kort fra møtet. Anlegg var hovedtema, med besøk av den 

nytilsatte anleggskonsulenten i NSF, Marit Gjerland. Hun ønsker aktive anleggskomiteer i alle 

kretser, også Oppland. Knut Arne representerer LK i Oppland sitt Anleggskomité. LK har fått 

innvilget kr. 10.000 i prosjektstøtte til hhv. juniorsamlingen og snøsamlingen 15-16 år.  

 

 

Status terminlister/TD/KM-oppsett 

 Terminliste ligger ute på nett, arrangørklubber har blitt bedt om å legge inn utfyllende tekst, 

samt legge inn klasser. 
 

 Hanne har fordelt TD’er til alle renn, men vi har en utfordring – det er fortsatt flere 

arrangørklubber som ikke stiller med TD, dette må vi stramme opp til neste sesong. Det trenges 

også en opprydning i oversikten over TD’er (inkl. kontaktinformasjon) i SportsAdmin. 
 

 Det er et ønske om at skikretsen er synlig og involvert i KM-arangementene. Hanne er ass. TD for 

KM sprint og har hatt møte med arrangør Biri IL. De er klare for arrangementet, men ønsker å 

kjøre et opplegg med heatsprint etter ‘Biri’-modellen. LK støtter dette.  
 

Tom er kontaktperson for LK inn mot KM på Dombås, 25-26. januar, ber om et møte noen uker i 

forkant. 

 

Samlinger 15-16 år 

 Snøsamlinga på Sjusjøen 29/11 – 1/12 er i rute, 48 påmeldte deltakere + Knut Arne, Tom og en 

foresatt. Trenere fra NTG.  

 OL-samling 11-12. januar, ifbm. Arne Rustadstuens Minneløp. Det er bestilt overnatting på 

Birkebeineren Skistadion, 32 sengeplasser. Sak på hjemmeside og påmelding pr. Questback 

gjøres klart i løpet av 48 og markedsføres på samlinga på Sjusjøen. 



 

Status kurs 

 Trenerkurset 23-24. november på Lillehammer, totalt 11 deltakere, hvorav 4 fra Hedmark og 7 

fra Oppland, kursleder Sandra Lyngstad. Del 2 på snø avvikles i februar/mars 2014. 
 

 Første dag med skileik ble avviklet på Dombås 16/11 med 9 voksne og 9 barn som deltagere, 

gode tilbakemeldinger. Relativt bra påmelding til Sjusjøen 30/11 og Lygna 1/12, litt færre på 

Skrautvål 5/12, men av erfaring vet vi at det alltid ramler inn noen ekstra rett før 

påmeldingsfristen går ut. 

 

Bestillingsoversikt/arbeidsfordeling  

 Alle linker til påmelding er nå åpne og ligger ute på nettet. Arbeidsfordelingen er gjort. 

 Bestilling av smøreboder går ut 25/11, Ellie legger ut påminning og sender endelig bestilling til 

Hanne når den er klar. 

 Vi må jobbe med regionene til å melde inn sine kontakter 

 

Handlingsplan 

 Skjemaet for Handlingsplan er fortsatt ikke klart, saken utsettes til dette er klart. LK har klar sin 

handlingsplan. 

 

Budsjett 2014 

 Budsjett for 2014 skal settes opp prosjektvis. Alle prosjekt ble gjennomgått, estimert og satt inn i 

skjema. LK har vedtatt å dekke alle felleskostnader for sesongen 2013-14, hvilket medfører økte 

kostnader, i tillegg ligger det inne en relativt stor kostnad på Team Veidekke Innlandet, men 

denne bør tas opp og diskuteres inn mot neste sesong. (Sesong 2013-14 er allerede betalt og 

kostnadsført på 2013) Det legges opp til et 0-budsjett, evt. med et lite styrt underskudd dersom 

det er vanskelig å få til å gå opp. Hanne sjekker et par siste punkter, før hun sender endelig 

budsjettforslag rundt på høring pr. e-post. Det er kretsstyret som skal gjøre den endelige 

godkjenningen. 

 

Ung i sporet 

 Robert har ikke noe nytt å rapportere fra Ung i sporet siden Høstmøtet. 

 Viktig å holde øyne og ører åpne i miljøene, slik at vi evt. kan klare å ‘hanke’ inn noen av de som 

legger opp, men som kan tenke seg å fortsette å bidra – de må få vite om mulighetene! 

 

Anleggskontakt 

 Hanne har bedt Fred Arne Hessen, leder i anleggskomiteen, om å ta kontakt med Knut Arne, som 

LKs representant, men han har foreløpig ikke hørt fra ham – og derav ikke noe å rapportere. 

 

Møteplan vinteren 2014 

 Tirsdag 22. januar 

 Tirsdag 4. mars 

 Tirsdag 1. april  

 



 

Eventuelt 

 Representasjonsklær: Dunjakker ble utlevert på møtet, fleecejakker, t-skjorter og Swic-gensere 

er under produksjon. 

 Oppland SK har kjøpt 8 coachvester, disse blir utlevert på Beitostølen. Lånes ut til 

Team/regionlag/klubber etter behov og kapasitet. 

 Sambandsutstyr er bestilt, 8 stk. 

 
 

 

Ellie, 

Lillehammer, 25.11.2013 

 

 

 

 

 


