
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

tirsdag 4. mars 2014 

Idrettens Hus, Lillehammer 

 

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

Nøvik, Robert Granseth og  Ellie Lein 

Referent: Ellie Lein 

 

 

Referatsaker 
 

 Hovedlandsrennet 2014 Gåsbu   

Tom, Knut Arne og Robert oppsummerte fra helgen. Oppland stilte med en stor tropp, og det er 

mye å følge opp for kretslederne. Regionskontaktene fungerte bra. Mht. stafettuttak tok dette 

mye tid lørdag kveld, kan dette evt. gjøres enklere til neste gang, f.eks. ved å justere 

opptakskriteriene noe? Da kan man ha stafettlag klare allerede fredag kveld, med mulighet for 

kun små justeringer etter lørdagens renn? 
 

Det oppstod et par uheldige episoder med engasjerte foreldre, disse vil bli fulgt opp av LK 

v/Hanne.  

 

 Junior 

NC og NM sprint på Vind vel gjennomført, med Hanne og Robert som kretsledere. Jevnt over 

gode prestasjoner, ingen spesielle utfordringer, annet enn at det alltid er vanskeligere å samle 

kretsen når man har arrangement ‘hjemme’. 
 

 

 Senior 

NC/SC Meråker, alt fungerte meget bra, Hanne var med som kretsleder.   

NC Vind, også her fungerte det bra, mange gode resultater begge steder. Samarbeid mellom 

Team og enkeltutøvere fungerer bra. 

 

 Ung i sporet 

I følge Robert ikke noe nytt å rapportere p.t. 

 

 Skikretsstyret 

Ellie refererte kort fra aktuelle saker på som skal opp på møtet 08.03.14 

 … Resultat fra Idrettsregistreringen 2013, som viser en oppgang, både for langrenn og Oppland 

som krets.  

 … Årsregnskap 2013, LK landet på et overskudd på kr. 4.139, som forventet og planlagt. LK har 

pr. 31.12.2013 en EK på kr. 459.135. 

 … Xtrem Spræk 2014 arrangeres helgen 3-4. mai å Jørstadmoen, fint om LK hjelper til med å spre 



invitasjonen i sine miljøer når den er klar.  

 … Det er også satt i gang t prosjekt i samarbeid med HiL, der vi ønsker å kartlegge kompetansen i 

Oppland og Hedmark Skikrets. Målet er at resultatene av dette skal brukes i den videre jobben 

mht. kompetanse og kurs i skikretsene. 

 … YOG2016 – hvilken rolle skal skikretsen ha inn mot arrangementet? LK har allerede satt det på 

agendaen gjennom sine OL-samlinger, er det noe mer vi kan gjøre? 
 

 

Status kommende nasjonale arrangement 
 

 Ungdomsstafetten 2014 

Uttak er gjort og alle har sagt ja, bortsett fra en av reservene. Her vil det bli satt inn ny reserve. 

Alt det praktiske er på plass, overnatting på Radisson Blu Hotel i Nydalen. Knut Arne er med som 

leder, sammen med Kristian Nordlunde og Irene Øygard. Hanne er også til stede på fredag og kan 

bidra. 
 

 Junior-NM i Mo i Rana 

70 påmeldte utøvere fra Oppland. Overnattingssituasjonen har vært vanskelig, men alle ‘våre’ 

har nå ordnet seg et sted å bo, enten gjennom kretsen eller privat, det står ingen på venteliste 

p.t.  Nå gjenstår bare værforholdene... Hanne og Ragnhild er med som kretsledere. 
 

 NM del 2 Gålå 

Pga. tidlige frister fra hotellet er overnatting allerede ordnet og betalt. Og på Gålå er det snø! 

 

 

Status terminliste, cuper og TD’er  
 De fleste rennene blir gjennomført som planlagt, kun noen få avlysninger pga. snøforholdene. 

 Kretscupene er i rute uten kommentarer eller situasjoner, siste renndag i alle cupene er søndag 

23. mars. Ellie følger opp sponsorer mht. premier.  

 TD’er fortsatt en utfordring, men det er kun 1 renn som har gått uten TD. Hanne og Ellie følger 

opp dette etter endt sesong og inn mot neste sesong. 

 

 

 

Cupavslutninger m/samling 
Helgen er for lengst satt av, 5-6. april på Gålå. Opplegget blir som før, med samling for 15-16 år lørdag-

søndag (Gålå Cup), samt opplegg for topp 3 fra de andre cupene (Totenbank og GD) lørdag ettermiddag, 

inkl. middag og premieutdeling lørdag kveld. 
 

Ellie har ansvar for det praktiske rundt overnatting, invitasjoner, sponsorer/premier, informasjon o.l.  

Invitasjon til 15-16 år legges ut i løpet av uke 11, invitasjoner til alle topp 3 i alle cuper sendes ut mandag 

24. mars. 
 

LK (Robert, Knut Arne og Tom) har ansvar for planlegging av det praktiske innholdet på samlingene, hhv. 

15-16 år og 11-14 (GD og Totenbank). 

 

 



Team Veidekke Innlandet (TVI) 
Det er avtalt møte mellom OSK/LK og TVI tirsdag 18. mars på Gjøvik, foreslått tid er kl. 17.00 – 19.00. 

Ragnhld ordner møterom på Gjøvik. Fra TVI møter Per Morten Nyeng, Åge Skinstad og Eivind Warlo. 
 

Agenda for møtet er todelt, 

1) Uttak til neste sesong… 

 Hvordan tenker TVI?  

 Hvordan og med hva kan skikretsen (LK) bidra med for å få de beste utøverne på laget 
 

2) Økonomi, bl.a. 

 Regnskapsstatus 

 Finansiering, sponsorer, kretsandel m.m. 

 

 

Vårmøte 2014 
… finner sted på 9-10. mai på Strand Hotell, Gjøvik, jf. tidligere referat. Langrenn starter med grenmøte 

allerede på fredag, mens det på lørdag blir et felles opplegg for alle grener før lunsj, inkl. plakettutdeling, 

med grenmøter etter lunsj. Ellie order det praktiske med informasjon, invitasjon, påmelding m.m. LK 

setter opp innhold på Vårmøtet på neste LK-møte, tirsdag 4. april. 

 

 

Eventuelt 
 

Kurslærer- og trenersamling i regi av NSF 23-25. april 

NSF innkaller til kurslærersamling 23-24. april i Oslo, der innhold er Utviklingstrappa i langrenn og 

hvordan vi skal få utbredt kjennskapet og forståelsen for den.  Til dette trenges det ‘ambassadører’, og 

NSF inviterer derfor skikretsene til å sende ytterligere 1 trener til samlingen. Dette må være en trener 

som er oppnevnt av skikretsen og som kan forventes å være ‘ambassadør’ for utviklingstrappa i klubber 

og på kretsnivå. Som deltaker på kurslærersamlingen inviteres man også til Trenerseminar 24-25. april, 

som er et «lukket» seminar med fokus på toppidretten. Det er ikke satt frist for påmelding. 
 

Sandra Lyngstad og Torbjørn Broks Pettersen er allerede påmeldt, men representerer ikke skikretsen i 

denne sammenhengen.  
 

LK har ingen konkrete forslag til mulige kandidater. Ellie sender ut en oversikt til LK over de som har tatt 

Trenerutdanning denne sesongen, kanskje er det noen der som kan være aktuelle kandidater? 

 

Anleggsplan 

Knut Arne bekrefter at LK har fått ok på å utsette jobben med kartlegging av langrenn- og 

skiskytterarenaer til etter sesongen. Det skal da tas utgangspunkt i de anleggene som er registrert p.t. og 

evt. korrigere opplysninger som ligger inne, dersom det er feil. I tillegg skal dere legge til anlegg som er 

brukt i vinter, men ikke står oppført i oversikten. 

 

ØTS-rennet/sprint 

Det har kommet en foreldrereaksjon til skikretsen etter ØTS-rennet vedr. heatinndelinger, der de 

etterlyser klarere retningslinjer fra kretsen. Hanne har hatt en lang og god samtale med vedkommende 

og fått avklart saken. 


