
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

tirsdag 21. januar 2014 

Idrettens Hus, Lillehammer 

 

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

Nøvik, Robert Granseth og  Ellie Lein 

Referent: Ellie Lein 

 

 

Referatsaker 
 

 Styremøte OSK 20/1:  

Ellie refererte kort fra møtet.  

 … Det er mye aktivitet i alle grener for tiden.  

 … Vi skulle hatt besøk av representanter fra NSF som skulle presentere det nye 

sponsorkonseptet Skiing Norway, men de kom ikke – vurderes om de skal komme på Vårmøtet i 

stedet.  

 … Status anleggsplan ble presentert, se egen sak i referatet.  

 … Dato og innhold for Vårmøte 2014 ble diskutert, potensielle datoer 10. og 26.  mai 

 … Hovedtema på møtet var Frivillighet, bl.a. rekruttering av flere yngre, skikretsstyret vedtok å 

fortsette å jobbe med et prosjekt knyttet til frivillighet, ledet av Rolf Rønning og Sandra Lyngstad. 
 

 Samling 15-16 år Sjusjøen nov/des:  

Nesten 50 deltakere, bra sportslig opplegg, gode trenere fra NTG, overnattingsfasilitenene på 

Fjellheimen svært kritikkverdig. Vanskelig å finne bra overnattingssteder for så mange deltakere 

på Sjusjøen, evt. vurdere å legge neste års samling til Skeikampen. Ellie sjekker med Torger 

Fenstad. 
 

 OL-samling 15-16 år Birkebeiner Skistadion januar:  

Vellykket samling, 15 deltakere, overnatting i de nye fasilitetene på stadion fungerte bra. Ellie 

sjekker muligheten for evt. flere sengeplasser ifbm. framtidige samlinger. 
 

 NC junior Nybygda januar, flyttet til Sjusjøen:  

Fungerte bra, men det blir en helt annen ‘kretsstemning’ når man er på hjemmebane og bor 

hjemme. Lillehammer hadde ansvar for sekundering, fungerte bra. To J18-utøvere fra GLT kom 

for sent til start, GLT har selv tatt ansvaret for dette, ellers fløt alt bra. 
 

 NM senior Lillehammer, flyttet fra Molde:  

Bra arrangert, både TD’er og NSF gir gode tilbakemeldinger til arrangør. Sportslig sett veldig bra, 

OSK har mange unge, fremadstormende utøvere, kronet med NM-bronse på stafett til LSK. En 

utfordring med samhold og informasjon når kretsen ikke bor samlet, jf. NC Nybygda. Det er 

fortsatt ikke avklart mht. evt. betaling av avbestilte rom i Molde, hotellet ville prøve å selge dem. 

http://www.skiforbundet.no/nsfskipool/skiingnorway/


 Team Veidekke Innlandet (TVI): 

 Har hatt gode enkeltprestasjoner, bl.a. Vegard Bjerkreim Nilsen i WC, men ellers ikke resultater 

helt som forventet, bl.a. pga. sykdom. Bra støtteapparat, trener fungerer bra i utvidet stilling, 

likeså smøreteamet. Mer pofesjonell hjemmeside.Sesongopplegg er gjennomført iht. plan. 

NSF ønsker å satse på teamene og varsler økte overføringer, men de krever også økt 

grunnfinansiering fra kretsleddene. TVI skal ha styremøte i uke 5. 
 

Målet med disse Teamene er at de skal være det attraktive valget for de beste løperne i kretsene 

under landslagsnivå. Slik er det ikke i Oppland p.t. LK ønsker derfor som en av tre eierkretser, å 

innkalle til et møte med trener og styrerepresentanter fra TVI, f.eks. Per Morten Nyeng og Åge 

Skinstad, og evt. representanter fra de andre eierkretsene. Viktig med tydelig agenda for møtet, 

og hovedtema bør være hvordan vi sammen skal gjøre Teamet til et naturlig, attraktivt valg for 

de beste løperne. Hanne tar kontakt med TVI. 

 

 Ung i sporet: Robert jobber med bl.a. rekruttering av flere unge i trenerkorpset, men erfaringen 

er at mange er skeptiske til å binde seg for mye. 
 

 Arrangement/TD’er:  

Kun to avlyste renn, hhv. Astribekkrennet og Synnfjelløpet medio desember, ellers har alle 

terminfestede renn blitt avviklet, mange med stor deltakelse. Det er fortsatt en stor jobb med å 

hanke inn nok TD’er, dette må strammes inn neste sesong, Hanne og Ellie er på saken. 

 

 Hjemmeside/Facebook: Jobbes aktivit med å holde sidene oppdaterte og informative, viktig 

informasjonskanal for klubbene. Ellie vil fortsatt veldig gjerne ha tilsendt bilder fra LK når dere er 

til stede på arrangement! 

 

Kommende arrangement: 
 

 NC senior Meråker:  

 Ansvarlig Hanne, vi skala bo på Kirkebyfjellet Konferansesenter, 42 personer til overnatting 

totalt. 

 NC junior/senior/U23 Vind:  

Ansvarlige Hanne og Robert, hotell ok, alt i rute. 

 HL Stryn:  

Ansvarlige Tom, Knut Arne og Robert. Nesten 150 stykker som har bestilt overnatting, vi har 

booket 60 rom, Ellie sjekker med hotellet vedr. trippelrom. Regionskontakter: Gudbrandsdalen – 

Jo Kjorstad, Lillehammer – Robert Granseth, Hadeland/Valdres: Ola Kjørli, det mangler fortsatt 

en regionskontakt for Gjøvik/Toten! Det er også et ønske om at Hanne og Ragnhild utarbeider en 

‘rutineliste’ for de nye kretslederne på HL. 

 Junior-NM Mo i Rana: 

Ansvarlige Hanne og Ragnhild. Vi har fått 50 dobbeltrom på Rica, flere påmeldte p.t. Ellie sjekker 

med hotellet vedr. trippelrom, samt muligheten for å bruke Kjell Arne Steiras hus i Mo. 

Regionskontakter: Valdres – Vegard Kjøs Egge, Hadeland: Bent Lindstad, Lillehammer: Morten 

Odsæter, Gjøvik/Toten: Elling Langedal (?) 

 NM del 2 Gålå: 

Ansvarlige Hanne, Ragnhild og Robert. Hotellet opererer med forhåndsbetaling, frist 27/1, 

bestillingsfrist deltakere 25/1.  



Coachvester og sambandsutstyr 
Hanne gjennomgikk det nye sambandsutstyret. Det vil bli kjøpt inn ny koffert. Fungerer bra. 

Det mangler en coachvest etter NM, Hanne følger opp den. 

 

 

Status kurs 
Siste skileikkurs avvikles på Skrautvål tirsdag 28/1. OSK sammen med Idrett i skolen arrangerer kurs i 

bygging av anlegg for skileik og langrennscross hhv. 31/1 (Follebu) og ½ (Birkebeineren Skistadion) 

Snømoduler i Trener 1 ny trenerløype arrangeres på Gåsbu to kvelder i februar, etter ønske fra 

deltakerne.  

 

Anlegg 
Knut Arne er anleggsanvarlig i LK, han har fått i oppdrag å se over og registrere alle skianlegg i Oppland. 

LK har valgt å fordele ansvaret og regionene mellom seg, Ellie sender ut en oversikt over kontaktpersoner 

i klubbene i kretsen. Knut Arne sjekker med leder i Anleggskomiteen, Fred Arne Hessen, hvor detaljert 

man skal være, skal f.eks. alle de små lysløypene i kretsen være med i oversikten? 

 

LK-medlemmer/sammensetning LK for 2014-15 
Det formelle valget av leder av LK gjøres på Skikretstinget, som avholdes annet hvert år, neste gang 2015. 

Valg av de øvrige komitélederne har skikretstinget delegert til styret i kretsen. I praksis fungerer det slik 

at komiteene finner egnede kandidater som fremmes og velges  på Vårmøtet, og som deretter formelt 

godkjennes av kretsstyret.  
 

Både alpin- og telemarkkomiteene har en ordning der de skifter ut halve komiteen halvveis i 

tingperioden, for å sikre kontinuitet og hindre at hele komiteen byttes ut på en gang. LK har også 

diskutert å gjøre dette, spesielt etter situasjonen etter Skikretstinget i 2013. Ragnhild sa ja til å forsette 1 

år og står til valg i vår, med mindre hun velger å takke ja til å fortsette. Ragnhild må bestemme seg i god 

tid før vårmøtet. Det er også viktig for LK allerede nå å begynne å vurdere mulige kandidater til 

ledervervet, det kan være en fordel å sitte som medlem ett år før man rykker opp og velges som leder på 

Skikretstinget i 2015. 
 

Valgkomiteen i OSK 2013-15 består av: Leder Tor Ulsaker Ødegaard, Norde Land IL (telemark), Jørn Olav 

Bekkelund, Søre Ål IL (hopp/langrenn), May Britt Støve, Peer Gynt Alpin (alpint), vara Per Morten Nyeng, 

Ringebu/Fåvang SK (langrenn). 

 

KM langrenn på Dombås 25-26. januar 
LK hadde oppnevnt Tom Nøvik som kontaktperson for KM på Dombås. Han har hatt kontakt og møte med 

både Dombås IL og TD Thore Berntsen.  Kulde har hele tiden vært nevnt som et usikkerhetsmoment på 

denne tiden av året, særlig med tanke på KM i 2012 som ble arrangert på Dombås.  
 

Tom Nøvik har hatt flere samtaler med Ola Jo Nørstegård (rennleder) både i forrige uke og nåværende 

uke. Første kontakt denne uken var mandag 20. januar. Værprognosene meldte da om kuldegrader langt 

over kuldegrensen.  I samtalen ble det nevnt at LK ønsket å diskutere værprognosene på vårt møte 

tirsdag 21. januar. Ola Jo Nørstegård var i etterkant i kontakt med TD, de bestemte seg sammen for å 

sette endelig frist fredag for evt. avlysning til kvelden 24. januar.  

 



Et enstemmig LK mente at en avgjørelse måtte tas tirsdag kveld, med følgende begrunnelse: 
 

1. Værprognose melder kuldegrader (+ vindstyrke) over kuldegrensen. 

2. Norges Skiforbund har satt av helgen 25-26. januar til KM, dvs. at det arrangeres KM i alle 

skikretser denne helgen. En evt. utsettelse og forskyving av KM til en annen helg vil bli 

problematisk, spesielt med tanke på at skikretsen allerede har en full terminliste, der det er satt 

opp renn i alle helger fram til påske.  

3. KM er vinterens viktigste konkurranse med høy status, særlig for mange av våre yngre utøvere. 

Ved en evt. avlysning fredag ettermiddag/kveld, vil kretsen stå uten renn og dermed uten KM i 

2014. I tillegg vil flere løpere/støtteapparat være underveis til arrangementet.  

 

Ola Jo ble kontaktet av Tom i begynnelsen på LK-møtet, og det ble nevnt at vi jobbet med alternative 

arrangører. Det ble da utvist forståelse for at vi var nødt til å gjøre det, de så også faremomentet i forhold 

til kulde. Det ble poengtert at dette var eneste helg KM kunne gjennomføres.  
 

Ut fra værprognoser ble følgende klubber kontaktet ifht. å overta et evt. KM arrangement (temperaturer 

sør for Lillehammer var aktuelle, Valdres og Gudbrandsdalen var uaktuelle): 

 Karidalen, Østre Toten Skilag v/Småstuen 

 Øverby, Gjøvik skiklubb v/Langedal 

 Vind IL v/Evensen 

 Lygna Skisenter v/Nilsen 

 Svea Skilag v/Olsen 
 

Kl. 22.10 takket Vind IL ja til å påta seg arrangementet og Dombås IL(v/Ola Jo) ble kontaktet av Tom og 

meddelt dette.  

 

Arbeidsoppgaver ble fordelt: 

 Ellie – bindeledd mellom Vind og Dombås 

 Hanne – oppfølging av TD og ass. TD.  
 

Vi ble enige om å offentliggjøre beslutningen på OSK’s hjemmeside kl. 12.00 onsdag 22/2.  

 

 

 

Eventuelt 
 

Vårmøte 2014 
LK vedtok å avholde Vårmøte 2014 over to dager, fredag 9. – lørdag 10. mai, sted Gjøvik. 
Lørdagen vil det også avholdes Vårmøte for hele skikretsen samme sted. 
 
 
Ellie, 
Lillehammer, 30.01.2014 
 


