
 
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

tirsdag 14. oktober 

Idrettens Hus, Lillehammer 

 

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

Nøvik, Robert Granseth og Ellie Lein, samt Daniel Lunde og Per Ola 

Gasman i første del av møtet vedr. NTG. 

 

Referent: Ellie Lein 

 

 

 

Samarbeid med NTG sesongen 2014-15  
 

Daniel Lunde og Per Ola Gasman deltok fra NTH Lillehammer, tema var på hvordan og på hvilke områder 

NTG og skikretsen kan samarbeide kommende sesong.  I følge Vårmøtet i mai har behovet for en 

smørningskoordinator endret seg mye de siste par årene, mens det er et stort ønske om hjelp til 

sekundering.   

 

Smørningskoordinator 

NTG stiller med én person, som skikretsen dekker kost og losji for. Det er et ønske om at man ta ropp 

igjen tradisjonen med at smørningskoordinatoren informerer på løpermøtet. Det gjøres en evaluering 

etter de to første rennene. 

 

Det foreslås også å opprette en Facebook-gruppe for alle juniorer i kretsen, der man kan legge ut 

informasjon fortløpende og nå mange på kort tid.  

 

Sekundering 

Det er et ønske om sekundering, både på junior- og seniornivå. Ordningen med å gi de ulike regionene 

ansvar for dette, har ikke fungert godt nok. Pr. i dag har NTG liten kapasitet til å bidra med dette. Det er 

heller ikke mange andre aktuelle kandidater å spørre om å ta på seg jobben. Robert kan være med å 

bidra, men kan ikke stille på alle rennene. 

 

Per Ola sjekker med trener Hans Ola Frøshaug for Team NTG20 om han kan være interessert. Han sjekker 

også ut avtalen mellom Buskerud Skikrets og NTG Geilo, og hvordan de løser det i Hedmark. 

 

Åpen juniorsamling uke 40 

Det er et stort ønske fra de andre juniorløperne om at NTGs juniorløpere også er med her. Dette er 

vanskelig å få til, da dette er midt i høstferien og vil komme på toppen av allerede mange samlingsdøgn. 

NTG foreslår heller å finne andre møteplasser, der de andre juniorene kan få bryne seg mot NTG, f.eks. 

invitere alle juniorer inn til et testløp, med f.eks. en påfølgende felles middag på Peppes. NTG sjekker 

muligheten for å invitere til en sprintøkt en søndag før sesongen starter for fullt. 



 

15-16-årsgruppa 

Her vil NTG gjerne bidra, både på samlinger som de allerede gjør, men også gjerne kontaktes som 

fagpersoner/konsulenter, dersom det skulle dukke opp aktuelle oppdrag. 

 

Status Team NTG 20 

Hans Ola Frøshaug er ansatt som trener etter at Øyvind Trøen fikk jobb i Lillehammer Skiklub. Det er 

totalt 12 utøvere som deltar på fellesøktene, 2-3 ganger/uka,  ingen fra Oppland Skikrets. Utøverne gir 

uttrykk for å være svært fornøyde med opplegget. 7 av dem deltar også på NTGs samlinger. 

 

Daniel har p.t. teamet som en del av sin stillingsinstruks. Dersom det blir flere utøvere neste sesong , bør 

det driftes mer som et eget team.  Det er viktig med et mellomsjiktetilbud, og det er viktig at informasjon 

om muligheten går ut til potensielle utøvere tidlig nok,  dvs. rundt sesongslutt, mens de fortsatt er i 

tenkeboksen. I år kom informasjonen ut litt for sent. 

 

 

Referater  
 

Styremøte OSK 2. september 

Ellie referete kort, hovedtema på møte var regnskap, prosjektmidler og anlegg. 

 

Arrangør- og anleggsseminar 19-21. september 

Hanne deltok, det var også deltakere fra Lygna, Gålå og Lillehammer Skifestival. 

 

Team Veidekke Innlandet (TVI 

Bra sportslig opplegg, utøverne er fornøyd. Det er en tett dialog mellom TVI, de andre Veidekke-lagene 

og rekrutteringslandslaget, bl.a. vedr. smørning. Det er ansatt to eksterne smørere, det kan bli tre.  Laget 

får nå bekledning fra Bjørn Dæhlie. Per Morten Nyeng, som er OSK sin representant i styret, har gitt 

signaler om man kanskje bør se seg om etter en ny person etter denne sesongen. Per Morten vil da ha 

sittet i 4 år. 

 

Juniorsamling Sjusjøen uke 40 

Vellykket, fornøyde deltakere. Øyvind Trøen var hovedtrener, med hjelp av Katja Boner (Lillehammer SK) 

og Gøran Syversen (Team Hadeland). Utøverne kom primært fra Team Hadeland og skilinja på 

Lillehammer vdg. skole, Gjøvik Toten Langrenn hadde lagt en egen samling til samme tid.  

 

Spillemidler prepareringsutstyr langrenn 

Til sammen 8 klubber hadde søkt om støtte, LK fikk i oppgave fra NSF å sette opp en prioritert liste. Dette 

er en vanskelig jobb, men etter en mailrunde i LK, ble det enighet om en prioritert liste som ble sendt inn 

til NSF innen fristen. 

 

Seminar med HSK 

Pga. avlysningen av styreseminaret på Skei i september, ble grenkomiteene oppfordret til å arrangere 

egne møter med grenkomite i Hedmark. Det har dessverre ikke latt seg gjøre å finne et tidspunkt som 

passer alle, derfor satser man på et møte ifbm. høstmøtet 17-19. oktober, der Hanne, Ragnhild og Robert 

stiller for Oppland, det kommer to fra Hedmark. 



 

Terminliste 2014-15 

Hanne hadde en gjennomgang av terminlistene. Forslag på cuprenn ble lagt fram og gjennomgått. Ellie 

legger ut oppdaterte terminlister og forslag til cuprenn på hjemmesidene, det skal endelig godkjennes på 

Høstmøtet. 

 

Høstmøte 24. oktober 2014 

Agenda og ppt-presentasjon ble gjennomgått. Ellie sender den ut til alle i LK, og de bes se gjennom, gjøre 

evt. korrigeringer for sine områder – og sende den tilbake til Ellie senest 21. oktober. 
 

Hver og en tar hovedansvar for presentasjon av sitt område. 

Ellie er med og stiller med pc og presentasjon, samt stiller som referent. 

 

Status kurs 
 

 Trener I barmark Lillehammer 12-13. september, 25 deltakere, hvorav 21 fra Oppland. 

 Trener I snø, dato kommer! 

 Trener II, første samling Lillehammer 18-19. oktober, 4 påmeldte, hvorav 3 fra Oppland, 

                     gjennomføres til tross for få deltakere. 

 TD-kurs, Lillehammer 15. oktober, 10 deltakere, 6 nye og 4 erfarne 

 Sekunderingskurs, fortsatt under planlegging, med Asgeir Moberg og Per Nymoen, 

                                       ønske om at det legges til Gålå ifbm. BUL-sprinten 

 
Samlinger sesongen 2014-15 
 

Snøsamling 15-16 år Sjusjøen, 28-30. november 

Invitasjon er klar og legges ut på hjemmesidene i slutten av uke 42. NTG Lillehammer er klare for 

treneroppgaven, Knut Arne er hovedleder for kretsen, sammen med Robert. Påmeldingsfrist 16. 

november.  

 

OL-samling januar  

Samling i samarbeid med HSK, årsgangen 1998-1999. Planen var opprinnelig å legge den samtidig med 

Arne Rustadstuens Minneløp, 18. januar. Men ettersom dette kolliderer med NC junior (for 1998-

gjengen), må vi finne en annen løsning. Hanne diskuterer dette med HSK på høstmøtet og finner datoer 

både for januar- og junisamlingen (juni er HSK sitt ansvar). 

 

Avslutningssamling 15-16 år Gålå 

Hotell er booket til helgen 18-19. april, for ikke å kollidere med bl.a. Liatoppen Skiskytterfestival. Vi satser 

på en lang og snørik vinter. 

 

 

 

 



Overnatting m.m. sesongen 2014-15 

All informasjon og linker til bestilling ligger nå ute på hjemmesidene. LK-medlemmer bes huske på å 

melde seg på. Lederoppgaver er allerede fordelt. 
 

Ungdomsstafetten er lagt til søndag 15. mars, samme dag som Ungdomsbirken. Ellie bestiller hotell til 

denne. 

Ellie bestiller leiebil til NM del 2 Harstad, onsdag-søndag. 

 

Sponsoravtaler sesongen 2014-15 

Vi fortsetter med samme sponsorer som i gjor – GD, Toten Sparebank og Gålå AS. GD og Toten Sparebank 

har 1-årsavtaler, mens Gålå har en 2-årsavtale som går ut etter sesongen 2014-15. Det er viktig at LK 

kommer i gang med prosessen for neste sesong i god tid. 

 

Status økonomi LK pr. 30.09.14 
Ellie gikk gjennom regnskapet pr. 30.09.14, som viser et overskudd på 11.000.  

Det gjenstår noen kostnader for 2014, bl.a. høstmøte, LK-møter og to renn for sesongen 2014-15. Men LK 

vil også få over prosjektmidler ved årsavslutningen, som vil føres som inntekt. Mest sannsynlig vil LK 

lande på +/- 0 (budsjettert med underskudd 10.000) 

 

Status representasjonsklær 
NSF langrenn har inngått en ny avtale med Bjørn Dæhlie. Det vil bli gitt mer informasjon om denne, bl.a. 

hvilke fordeler kretsleddet får, på NSF Langrenn høstmøte. Ellie følger opp bestilling etter høstmøtet, LK 

ønsker seg fortsatt nye gensere til innebruk. 
 

Avtalen med Swix er sagt opp, her må det evt. inngås en egen lokal avtale. 

 

 

Andre saker 
 

Møte med Lillehammer Skiklub 

Hanne har avtalt møte med Lillehammer Skiklub, onsdag 15. oktober.  

 

Sambandsutstyr 

Robert hadde med den nye kofferten. Ellie etterbestiller defekt utstyr. 

 

LSV-luer 

Skikretsen har bestilt 50 LSV-luer for sesongen 2014-15, samme som i fjor. 

 

 

 

Lillehammer, 15. oktober 2014, 

referent ellie 


