
 
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

tirsdag 18. november 2014 

Idrettens Hus, Lillehammer 

 

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

Tom Nøvik, Robert Granseth og Ellie Lein 

 

Referent: Ellie Lein 
 

 

Referater  
 

Styremøte OSK 27. oktober 

Ellie referete kort, hovedtema på møtet var regnskap, handlingsplan og evaluering av styre- og 

grenkomitéarbeid. Det ble vedtatt å prøve å ha et seminar for tillitsvalgte 24-25. april 2015, der 

grenkomiteene har møte den 24.  

 

Oppsummering høstmøte OSK/LK 24. oktober 

Alle vedtak fra høstmøtet ligger inne i referatet fra møtet, som ligger ute på hjemmesidene. Dette er 

‘bibelen’ vår for sesongen 2014-15. 

 

Status sekunderingskoordinator 

Ønske og behov for sekunderingskoordinator ble diskutert både på LK-møte  14. oktober og høstmøte 24. 

oktober. Nå har Hans-Ola Frøshaug, trener for NTG-20, sagt ja til å hjelpe til med sekunderingen på 

NM/NC junior sesongen 2014-15. Etter en del diskusjoner rundt prinsippet om denne funksjonen skal 

lønnes eller ei, har LK landet på at så lenge denne funksjonen er ønsket av klubbene og for å få best mulig 

kvalitet, blir vi nødt til å gi et lite vederlag for jobben som gjøres, samt dekke reise- og bokostnader. 

Hanne kontakter Daniel Lunde på NTG og bekrefter at OSK ønske å benytte Hans-Ola som 

sekunderingskoordinator. I tillegg kan Morten Vingli Odsæther, LSK, bidra et par fredager.  
 

Sekunderingskurs arrangeres på Gålå ifbm. BUL-sprinten/NC, med 3 timer teori fredag 28/11 og praksis 

under rennet lørdag 29/11. Kursledere er Per Nymoen og Asgeir Moberg. Pr. 14/11 er det 4 påmeldte, 

fristen går ut 24/11. Ellie løfter saken opp på siden og legger ut reminder før fristen går ut, LK-

medlemmer følger opp sine miljø for evt. kandidater til kurs. 

 

Økonomi 
 

OSK Prosjektmidler 2014-15, søknadsfrist 1. desember 

På styremøtet 27. oktober ble det også vedtatt å øke potten med utlyste prosjektmidler fra 100’ til 200’, 

og i tillegg åpnes det for grenkomiteene å kunne søke om tilskudd til konkrete prosjekt i tråd med 

kriterier i utlysningen. Det kan søkes om prosjekter som gjennomføres sesongen 2014-15. Hanne sender 

søknad på vegne av LK, tildeling gjøres av OSK styre 8. desember. 

 



Status regnskap pr. 31.10.14 

Ellie gikk gjennom regnskapet pr. 31.10.14. Siden status 30.09.14 har OSK styret vedtatt å overføre ekstra 

tilskudd til alle grener, for LK utgjør dette ca. 50.000.  Det er også lagt inn estimerte kostnader ifbm. NC 

på Gålå og Vang nov/des 2014.  
 

Dette medfører at det p.t. ligger an til et overskudd på ca. 30.000 i LK.  LK vurderer om de evt. skal 

investere i et par Ipad’er til sekundering, samt regnponchoer til våte renndager. Ellie følger opp dette. 

 

Budsjett 2015 

De ulike budsjettpostene ble gjennomgått i fellesskap og fylt ut. Inntekter fra prosjektmidler og kostnader 

knyttet til sekundering junior settes på egne budsjettposter. Pga. solid økonomi vedtok LK at det også for 

sesongen 2014-15 ikke vil bli utfakturert felleskostnade,r på utøverne, dvs. at LK dekker alle kostnader 

knyttet til reise, opphold m.m. knyttet til kretsledere, smørnings- og sekunderingskoordinator. Det 

presiseres imidlertid at dette er en ordning som må evalueres i forkant av hver sesong, avhengig av 

økonomisk status. 
 

LK vedtok et budsjettforslag som viser et netto underskudd på ca. 30.000. LK mener at dette kan 

forsvares ettersom pengene brukes på aktivitet som kommer klubbene til gode og LK har en EK på 460’. 

 

 

Samlinger  
 

Status snøsamling 15-16 år Sjusjøen, 28-30. november 

Ved påmeldingsfristens utløp var det 54 påmeldte utøvere. Vi har plass til 44, resten er satt på venteliste. 

Hjemmesidene er oppdatert, og det er sendt ut informasjon til alle påmeldte deltakere. Vi var tydelige i 

invitasjonen at det var førstemann til mølla som gjaldt. Mat er bestilt på Sjusjøen Cafe (bortsett fra 

kveldsmat lørdag, Knut Arne ordner dette). 
 

Knut Arne er leder på samlingen, med delvis hjelp av Robert. NTG Lillehammer er ansvarlig for treningene 

og stiller med 2 trenere fredag, 3 på lørdag og 1 på søndag (for de som ikke deltar på Natrudstilrennet) 

Det er leid smøreboder på stadion til oppbevaring av ski, da skibodene ved lodgen ikke er klare enda. 
 

Ellie sender ut e-post til deltakerne et par dager i forkant, bl.a. med kart (det vil også merkes) og en 

oppfordring om at alle som er syke eller brygger på noe, vurderer å holde seg hjemme pga. smitterisiko. 

 

 

OL-samling 3-4. januar på Birkebeiner Skistadion 

Samling i samarbeid med HSK, årsgangen 1998-1999, OSK har hovedansvaret for denne. Helgen 3-4. 

januar var eneste reelle alternativ for ikke å kollidere med aktuelle renn for 16-17-åringene. 

Overnattingsdelen på Birkebeiner Skistadion er booket, med totalt 32 sengeplasser. Dersom det er flere 

enn 32 påmeldte, vurderer vi en ordninger der Lillehammer-utøvere bor hjemme. 

 

Tom er ansvarlig for samlingen,  med hjelp av Knut Arne. Robert kan stille som trener,  evt. med UNG-

representanten fra HSK, Robert sjekker med henne. Ellie legger ut informasjon og link til påmelding på 

hjemmesidene i løpet av uke 47, med påmeldingsfrist 17. desember. 

 

 



 

Status terminlister og TD 
Beitostølen Marathon er avlyst og det er gjort et par endringer av TD, ellers har det vært få 

tilbakemeldinger. Vi velger å tro at det skyldes en grundig jobb i forkant. 

 

 

Møte TVI på Beitostølen torsdag 20. november 

Hanne stiller for OSK/LK på torsdagens møte på Beitostølen. Per Morten Nyeng er forhindret fra å være 

med.  

 

 

Møteplan vinter/vår 2015 

 Tirsdag 20. januar  LK-møte 

 Tirsdag 10. mars   LK-møte 

 Fredag 24. april   LK-møte (ifbm. evalueringsseminar) 

 Tirsdag 26. mai   LK-møte 

 Helgen 29-31. mai  NSF Vårmøte, Quality 33 Hotel, Oslo 

 Fredag 5- lørdag 6. juni  Skikretsting Oppland på Ilsetra  

 

 

Diverse 

 Nye representasjonsjakker er bestilt, levering rett rundt hjørnet,  men rekker kanskje ikke 

Beitostølen. Genserne kommer litt senere, leveres trykkeriet i uke 49. 

 Sambandskoffert: Ny antenne og øreplugg er bestilt, leveres i uke 48. Hanne har tatt med seg 

kofferten og har den fram til jul, før junior-lederne overtar den etter nyttår. 

 Det er bestilt 2 ekstra coach-vester (som reserve), disse hentes ut av Hanne på Beitostølen. Vi 

har nå 8 vester, de ligger i sambandskofferten. 

 Det savnes en hel kasse med startnummer til Gålå (201-300), Ellie følger opp. 

 
. 

 

 

 

Lillehammer, 20. november  2014, 

referent ellie 


