
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

tirsdag 18. august 

Idrettens Hus, Lillehammer 

 

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

Nøvik, Robert Granseth og  Ellie Lein.   
 

Referent: Ellie Lein 

 

 

Referater  
 

Vårmøte Langrenn Loen 12-13. juni 

Hanne og Knut Arne deltok, referater fra møtet ligger ute på hjemmesidene. Det ble på møtet kort 

henvist til følgende saker: 
 

 Ny organisasjonsmodell NSF Langrenn 

 Ny landslagsmodell 

 Status økonomi – god og sunn 

 Samarbeid vedr. rulleski, mellom NSF, Skiskytterforbundet og Statens Vegvesen 

 Endringer NM del 2 
 

Hanne tok opp Lillehammer SKs sak vedr. klubbenes rolle under WC-renn med utøvere i nasjonale kvoter 

med Britt Baldishol. Hanne vil gi en tilbakemelding til LSK vedr. dette neste gang hun treffer dem. 

Informasjon om NSF sine rutiner for dette vil også bli gitt på Høstmøtet i oktober 
 

OL-samling Sjusjøen 6-8. juni 

Robert ga et kort referat fra samlingen, som var en del av samlingsplanen mot Ungdoms-OL 2016, for 

aldersgruppen som nå er 16-17 år. Hedmark Skikrets var ansvarlig for samlingen. Det er en del 

forbedringspotensiale som vil bli tatt opp med Hedmark Skikrets på fellesseminaret på Skei 

 

Status Team NTG-20 

Informasjon om Teamet kom sent, informasjon ble lagt ut på hjemmesidene primo august. P.t. består 

teamet av 5 utøvere fra NTG Geilo, 3 fra NTG Hovden og 3 fra NTG Lillehammer (avgangselever juni 

2014), ingen andre har meldt sin interesse. Det arrangeres oppstartsmøte 20. august. 
 

Dette er første året, vi anser det som et pilotår, der vi må forvente litt prøving og feiling. LK anser det som 

viktig å vise at de har en langsiktig horisont på dette. Neste år er det viktig at informasjonen kommer ut 

rett etter NM del 2. 
 

Ragnhild følger opp Daniel Lunde etter oppstartsmøtet og oppdaterer LK. Ellie oppdaterer saken på 

hjemmesiden på grunnlag av dette. 

 

 



Status samlinger  
 

Interkretssamling 15-16 år Natrudstilen 29-31. august 

 Utøvere fra både Hedmark og Oppland 

 Leder for kretsen: Knut Arne 

 P.t. 53 påmeldte + Knut Arne og hjelpetrener, 3 på venteliste. Vi booker en ekstra leilighet og får 

plass til alle som ønsker å være med 

 Eivind Warlo og Sandra Lyngstad har laget et opplegg, utøvere fra Team Veidekke Innlandet 

bidrar som trenere. Robert kan evt. bidra på deler av helgen. Knut Arne følger opp Eivind og 

ferdigstiller program for helgen. 

 Alle måltider bortsett fra kveldsmat lørdag kveld inntas på Sjusjøen Cafe. Ellie bestiller mat. 

 Pris justeres opp til kr. 1300 pr. person. Samlingen vil gå med underskudd, dette finansieres dels 

av ‘overskudd’ fra junisamlingen og aktivitetstilskudd fra OIK. 

 
Juniorsamling Natrudstilen uke 40 

 Ledere for kretsen: Ragnhild og Tom 

 Leiligheter er booket og ok. 

 Nyansatt  trener på Lillehammer vgs. skal overta Morten Odsæters oppgave som hovedtrener. 

Stig Almsbakken er ikke lenger aktuell, ny trener(e)  kommer på plass så snart hovedtrener er på 

plass. 

 Pris: Kr. 2000 pr. person, inkl. lunsj og middag, utøverne tar med til frokost og kveldsmat selv. 

 Ellie lager foreløpig sak på hjemmesiden, som oppdateres med en mer detaljert  invitasjon og 

link til påmelding så snart hovedtrener er på plass. 

 
Snøsamling 15-16 år Natrudstilen 28-30. november 

 Ledere for kretsen: Knut Arne og Robert 

 Storhytta er booket, totalt 44 plasser, kun Oppland på denne samlingen. 

 Daniel Lunde og hans NTG-trenere har sagt ja til å ta ansvar for samlingen. 

 Pris: Kr. 1500 pr. person, inkl. alle måltider 

 

 

 

Møter 2014-15  
 

Styreseminar Hedmark/Oppland på Skei 19-21. september 

Dette kolliderer dessverre med NSF sitt anleggs- og arrangørseminar. Hanne må se an hvor hun behøves 

mest, de andre oppfordres om å melde seg på styreseminaret. 
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Viktige saker å ta opp med Hedmark Skikrets på seminaret: 

 Team Veidekke Innlandet, bl.a. økonomi 

 Videre samarbeid mht. samlinger, bl.a. OL-samlingene 

 

Høstmøte OSK Langrenn 2014 

LK vedtok å invitere til Høstmøte fredag 24. oktober kl. 18.00 – 21.00 på Lillehammer. Ellie booker 

møtested og legger ut/sender ut informasjon om møtet. Hanne kontakter Brit Baldishol, NSF, med 

forespørsel om å bidra på møtet. 

 



Høstmøte NSF Langrenn 2014 

Arrangeres på Gardermoen 17-19. oktober. Hanne og Ragnhild deltar for Oppland, i tillegg vil trolig 

Robert delta som en del av Ung i sporet. 

 

Vårmøte NSF Langrenn 2015 

Er berammet til 29-31. mai 2015, mest sannsynlig på Gardermoen. Det er naturlig at de som skal fortsette 

i LK etter Skikretstinget 2015, deltar her, men dette kommer vi tilbake til til våren. 

 

Møteplan LK høsten 2014 

Neste møte i LK er berammet til tirsdag 14. oktober på Fakkelgården, Lillehammer. Møteplan for 

sesongen 2014-15 avtales da. 

 

 
Terminliste  

Hanne er terminlisteansvarlig. Informasjon om prosess, rutiner m.m. for sesongen 2014-15 er lagt ut på 

hjemmesidene og sendt ut til klubbene.Videre prosess er som følger: 
 

 15. september  Søknadsfrist i SportsAdmin 

 Medio september LK utarbeider høringsutkast 

 15. oktober  Høringsfrist 

 Medio oktober  LK fastsetter terminlista 

 Høstmøte 24. oktober Terminliste presenteres 

 
Sponsorer sesongen 2014-15 
Gålå har en avtale som går over 2 år, t.o.m. sesongen 2014-15. Toten Sparebank har sagt ja til å inngå en 

ny 1-års-avtale. En ny avtale med GD er foreløpig ikke på plass. 
 

Tom og Robert undersøker mulighet for andre samarbeidspartnere: 

 Tom: Kontakter Tine v/Erik Isum og Gudbrandsdal Energi 

 Robert: Kontakter Byggmakker og Sport1. 

 
Status hotellbestillinger sesongen 2014-15 
BUL-sprinten på Gålå 28-30. november har fått NC-status, Ellie reserverer overnatting der oppe. Ellers er 

alle reservasjoner ok og hovedledere fra kretsen fordelt. Oversikt over overnattingssteder ligger allerede 

ute på hjemmesidene. Oppdatert oversikt med alle priser og linker til bestilling/påmelding legges ut så 

snart alle priser er på plass, dvs. i løpet av uke 38/39. 

 
Status økonomi LK pr. 30.06.14 
Ellie gikk gjennom regnskapet pr. 30.06. LK vil få en overskridelse på ca. 25.000 knyttet til Team Veidekke 

Innlandet, som skyldes at Oppland fikk med hele 6 av 10 løpere på årets team, 2 flere enn budsjettert. 

Kretsen betaler en egenandel på kr. 10.000 pr. utøver. I de andre prosjektene ligger vi bra an iht. 

budsjett. 



På Høstmøtet er det viktig å ta en diskusjon mht. fellesfunksjoner som smører og sekundering, både mht. 

hva slags behov klubbene har for disse, og om kostnadene knyttet til disse skal dekkes av krets eller 

utøvere. Vi ser av regnskapet for 2014 at dette medfører til dels ganske store kostnader for skikretsen. 

Sett fra et økonomisk ståsted er kan skikretsen tåle dette, da vi har en en solid EK og kan forsvare å 

budsjettere med underskudd, så lenge pengene går til aktivitet - og at klubbene er enige i dette. 
 

Ragnhild følger opp NTG ifht. den avtalen som de har hatt fram til nå, for å avklare deres rolle knyttet til 

sekundering. Sekundering er viktig, og det kan være aktuelt å diskutere nye samarbeidsformer.  
 

 

Status kurs 

 Trener 1-kurs barmarksmoduler arrangeres på Lillehamer 12-13. september. På dette kurset vil 

det bli avtalt tid og sted for snømodulene av kurset. 
 Trener 2-kurs over tre helger høsten/vinteren 2014-15 er under planlegging, i samarbeid med 

NSF og Hedmark SK. Mer info kommer så snart det er klart. 
 TD-kurs: Torbjørn har sagt ja til å holde kurs, Ellie kontakter ham for å avtale datoer. Det er et 

ønske om to kurs, både for helt nye og erfarne TD’er. Ved liten påmelding kan de evt. slås 

sammen. 
 Sekunderingskurs: Ellie har vært i kontakt med Per Nymoen og Asgeir Moberg, som er postive. Vi 

håper å få til noe knyttet til BUL-sprinten på Gålå i november. 
 

Eventuelt 

Sambandsutstyr 

Robert har innhentet tilbud på to kofferter. LK gikk for å kjøpe en metallkoffert 18x40x60 cm til kr. 2000, 

der vi selv ordner ‘innmaten/isolasjonen’. 

 

Robert gir Ellie beskjed så snart som mulig vedr. kompletterrin og evt. reparasjon av utstyr. 

 

Representasjonsklær 

LK ønsker en ny genser til representasjon (innebruk). Ellie prøver å finne noen modeller som kan være 

egnet. 

 

 

 

 

Lillehammer, 20. august 2014, 

referent ellie 


