
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

tirsdag 3. juni 2014 

Idrettens Hus, Lillehammer 

 

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

Nøvik, Robert Granseth og  Ellie Lein.  Daniel Lunde deltok i første sak  

vedr. Team NTG20. 
 

Referent: Ellie Lein 

 

 

 

 

Status Team NTG20  

Daniel Lunde la fram planene for et Team NTG20, beregnet  for siste års junior og første - og evt. også 

andre års - seniorløpere som står utenfor Team og landslag. Det gjenstår å finne en trener som kan følge 

opp Teamet, ulike løsninger ble diskutert. Det er enighet om at navnet kan fortsette å være Team NTG20. 
 

Videre plan:  Daniel følger opp mht. trener og gir beskjed til Ragnhild når det faller på plass. Da sendes 

det ut en grovskisse av opplegget til klubbene, der vi ber aktuelle, interesserte løpere om å melde seg. 

Når vi vet hvor mange det blir, vil det bli satt opp et mer detaljert opplegg. Da vil vi også kunne se på om 

evt. LK skal bidra økonomisk til Teamet.  

 
Oppsummering fra Vårmøtet 9-10. mai  
Det ble for liten tid til gruppediskusjonene. Neste år ønsker LK å ha en egen samling kun for langrenn, der 

fredagen brukes til oppsummering av sesongen, mens lørdagen brukes til å se framover mot neste 

sesong, inkl. gruppediskusjoner. 
 

Diskusjonen om Team NTG20 er tatt i egen sak, jf. over.  

Diskusjonene  rundt avslutningshelg og KM ble fulgt opp på dagens møte. Etter noe diskusjon landet vi på 

følgende: 

 

KM 2015  

 KM distanse kjøres den helga som er satt av iht. nasjonal terminliste, 24-25. januar. 

 KM sprint settes opp lørdag 21. februar. 

 KM stafett arrangeres søndag 12. april på Gålå ifbm. avslutningshelg  for Gålå- og GD cup. 
 

LK oppfordrer alle arrangører med store anlegg til å søke om KM-arrangementene i distanse og sprint, da 

dette var et klart ønske fra Vårmøtet. 

 



Det er mange hensyn å ta mht. valg av datoer for KM, både mht. nasjonale og internasjonale renn, 

Birkenarrangement, vinter – og påskeferie m.m. Det må derfor nødvendigvis kollidere med noe, noe 

annet er vanskelig å unngå. 

 

Avslutningssamling Gålå  

Dette var oppe som eget  tema på vårmøtet, der det ble diskutert ulike måter å gjøre disse helgene mer 

attraktiv på. Med bakgrunn i diskusjonene på Vårmøtet ble LK enige om å teste ut følgende opplegg for 

sesongen 2014-15, på Gålå med Sør-Fron IL som arrangør(dersom de ønsker det): 
 

 Lørdag 11. april  Avslutningsrenn Gålå Cup, duathlon med premieutdeling på kvelden 

 Søndag 12. april  KM stafett 
 

Tom informerer Audun Skattebo, Sør-Fron IL,  om vedtatt opplegg – gir tilbakemelding til Hanne. 
 

GD- og Totenbank Cup vil kjøre sine egne premieutdelinger denne sesongen. 

 
Status anlegg  

Alle i LK har sendt inn oppdateringer for sine regioner, Knut Arne har oversendt endelig anleggsplan for 

ski- og skiskytteranlegg til leder i anleggskomiteen, Fred Arne Hessen. Anleggskomiteen vil trolig ha et 

møte til høsten og se på videre prosess, bl.a. anleggsplan og prioriteringer i denne. 

 
OL-samling 16-17 år 6-8. juni på Natrudstilen 
Hedmark Skikrets ved Undis Strøm har hovedansvaret for denne samlingen. Robert deltar på vegne av 

Oppland Skikrets.  
 

Påmeldingsfristen gikk ut 1. juni, det er påmeldt 29 utøvere, 14 fra Hedmark og 15 fra Oppland. Av disse 

er 11 jenter og 18 gutter. Ellie og Robert følger opp Hedmark for mer informasjon. 

 
Høstsamling 15-16 år 29-31. august på Natrudstilen 
Samling for utøvere fra både Hedmark og Oppland Skikrets, erstatter Interkretssamlingen på Geilo. 

Oppland er hovedansvarlig for samlingen ved Knut Arne. 
 

Storhytte (38 personer) og 2 stk. leiligheter (6 personer i hver) er booket, forskudd er innbetalt, totalt 50 

sengeplasser. Ellie lager invitasjon med link til påmelding som sendes ut/legges ut før sommerferien. 

Mht. trenere følger Knut Arne opp Team Veidekke Innlandet, Morten Odsæther er også et mulig 

alternativ dersom TVI ikke kan. 

 
Juniorsamling uke 40, mandag 29. sept – fredag 3. okt på Natrudstilen 
Ragnhild er ansvarlig for samlingen på vegne av skikretsen, har allerede en dialog med Morten 

Odsæther(LSK) og Stig Almsbakken(Gjøvik Toten langrenn), som har overtatt treneransvaret for 

samlingen fra Daniel Lunde. Invitasjon lages og sendes ut etter sommerferien. 
 

 



 

Snøsamling 15-16 år 28-30. november på Natrudstilen (?) 
Overnatting er fortsatt noe ‘ullent’ fra Sjusjøen Booking, Hanne følger opp denne(rett etter skolestart til 

høsten). Dersom det ikke kan bekreftes innen rimelighetens tid, må vi evt.  vurdere  å flytte samlingen til 

Skei.  
 

Knut Arne og Robert er hovedansvarlig for samlingen, NTG har sagt ja til å ta treneransvaret for 

samlingen. 

 
Terminliste og bestillinger 2014-15 
Terminlistens hovedpunkter  er snart komplett, det mangler kun sted og endelig dato for det siste NC-

rennet senior, som blir enten 28/2-1/3 eller 7-8/3. Dette avgjøres trolig på Fagmøtet 13. juni. 
 

Alle andre overnattinger er i boks, bestilling åpnes for klubbene rett etter høstmøtet. 

 
Fagmøte langrenn Loen 12-13. juni 
Hanne og Knut Arne deltar på vegne av skikretsen. Følgende saker ble diskutert: 
 

 Telemark/Vestfold sin innkomne sak hvor de foreslår en oblatordning på skiene til yngre utøvere, 

de ønsker at yngre løpere (13-16 år) ikke skal kunne ha så mange ski de ønsker: 

OSK LK støtter ikke dette. 

 NM del 2: OSK LK går for det ”gamle” rennprogrammet. 
 

 Vi ønsker atter en gang å ta opp at store renn ikke må plasseres på steder der det ikke er nok 

overnattinger i en rimelig avstand fra arena. 

 Sak fra LSK (Roy Holm) – seniorløpere som deltar på nasjonal kvote i WC, må inkluderes bedre 

ifht.  smøring. Klubbsmørere kan bistå i smøretraileren – kompetanseflyt. 

 
Nytt fra Skikretsen 

Det planlegges felles styreseminar for Hedmark og Oppland, inkl. grenkomiteer, helgen 19-21. 

september, jf. utsendt e-post. Denne gangen er det Oppland som er arrangør. Hold av helgen! 
 

Utover dette er det rolig i Skikretsen p.t. 

 
Terminliste sesongen 2014-15 Oppland 

Hanne utarbeider en tekst i tråd med opplegg for forrige sesong, som legges ut på hjemmesider og 

sendes ut til klubbene før sommerferien. Frist for å søke renn er 1. september. Her er det viktig å få med 

informasjon om KM og kriterier/oppfordringer til å søke om dette. 
 

Hanne og Ellie ser også over og lager en plan mht. TD’er før sommeren. 

 

 



 

Eventuelt 

Nominasjoner sesongen 2013-14 

Oppland Skikrets LK har valgt å nominere følgende for sesongen 2013-14: 
 

 Klubb-NM:  Lillehammer Skiklub 

 Årets ildsjel:  Kåre Martinsen, Vind IL 

 Årets trener: Torstein Drivenes, Lillehammer Skiklub (denne ble innsendt etter fristen) 
 

 
Sambandsutstyr 

Robert fortsetter å undersøke mht. koffert – det er bedre å investere i en romslig, velfungernede koffert 

enn å ta noe billig, men uegnet. Han sjekker også om utstyret er i orden. 
 

Dersom det er nødvendig med komplettering av utstyr eller reparasjoner, er det viktig at Ellie får beskjed 

om dette i god tid. 

 
Representasjonsklær 

Medlemmene  i LK bes tenke gjennom til neste LK-møte  hva de evt. trenger at ekstra representasjons-

klær for kommende sesong. 

 


