
 
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

tirsdag 20. januar 2015 

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 8. desember 

Ellie referete kort, hovedtema på møtet var regnskap og  budsjett, fordeling av prosjektmidler og anlegg.  

 

 

Status renn/arrangement 
 

OL-samling OSK/HSK  (16-17 år) Birkebeineren Skistadion, 3-4. januar 2015  

Robert ga en kort rapport fra samlingen. 27 deltakere, fin gjeng, vellykket samling. Ung-representantene 

God mat, greie fasiltieter, det eneste minuset er dusjforholdene. Ellie gir en tilbakemelding til utleier om 

dette.  
 

Har vi oppnådd ønsket målsetning for disse samlingene? Har deltakerne fokus mot YOG2016? Det er litt 

synd at det ikke er flere deltakere. Kun en 17-åring, og ingen av de beste 16-åringene, disse utøverne har 

ofte mange andre tilbud/samlinger i tillegg. 
 

Neste - og siste  - OL-samling arrangeres i juni, i regi av Hedmark Skikrets. Det er et ønske fra LK om at 

denne samlingen får et ekstra ‘løft’, f.eks. ved å invitere noen profilerte utøvere med bosted på 

Lillehammer. Det ble også foreslått å bruke storhytta på Sjusjøen, der det bl.a. ligger bra til rette for både 

rulleskikonkurranser og grilling. Det er aktuelt å evt.  legge inn litt ekstra ressutser/penger for å få til 

dette. Hanne følger opp med LK-leder i HSK. 

 
NC senior  

Ansvarlig LK: Hanne 
 

NM Røros i rute, det har vært ekstra utfordrende mht. overnattingen på Røros, mange etteranmeldinger 

og endringer/ankomst som medfører mye ekstraarbeid. Endelig liste sendes ut til alle som skal bo i 

slutten av uke 4.  
 

For framtiden vil vi være enda strengere ifht. frister, det er eneste måten utøverne kan lære – at det får 

konsekvenser dersom man ikke tar ansvar selv. 
 



Frist for bestilling av overnatting NC Meråker går ut 1. februar, Ellie legger ut reminder om dette på 

hjemmeside og Facebook. 

NC junior  

Ansvarlige LK: Tom og Ragnhild 
 

Vellykket NC junior på Lygna, både mht. arrangement og resultater for Opplandsutøvere. 

Sekunderingen v/Hans-Ola Frøshaug og Morten V. Odsæther fungerte greit, noe problemer med 

sambandsutstyret, Hanne og Ragnhild følger opp dette. 

Smørningstjeneste fungerte også bra, svært positivt mottatt at vi nå legger ut smøretips fortløpende på 

en lukket Facebook-side. 
 

Stor tropp til NC junior på Nes, overnatting på Thon Hotel Gardermoen, romfordeling er gjort uten store 

problemer. Ellie sjekker med hotellet mht. møterom. 
 

Siste frist for påmelding (og betaling) stafettlag NM junior er 24. februar. 
 

Regionkontakter junior  er på plass, vi velger å ikke ha en egen regionkontakt for Gudbrandsdalen, pga. 

få utøvere. Vi har da følgende: Øyvind Trøen (Lillehammer), Stian Roterud (Gjøvik/Toten Langrenn), 

Gøran Syversen (Hadeland) og Vegard Kjøs Egge (Valdres) 

 

 

Status 15-16 år  

Ansvarlige LK: Knut Arne og Robert 

HL2015 er i rute, 140 utøvere/familie har bestilt overnatting, alle får plass på hotellet. Ellie sjekker med 

hotellet mht. møterom. Det er også et ønske om å bestille 2 parkeringsplasser, Ellie kontakter arrangør. 

Siste frist for påmelding stafettlag 15. februar. 

Ungdomsstafetten 2015 går av stabelen søndag 15. mars. Det legges opp til sosialt samvær for lagene 

under WC på lørdag, samt bankett lørdag kveld. Ettersom dette også er en vktig del av arrangementet, 

ønsker LK å presisere overfor potensielle utøvere at det forventes at de er med på opplegget både lørdag 

og søndag. 
 

Siste frist for påmelding og betaling startkontingent er 17. februar, Ellie tar ansvar for dette. 
 

Regionkontakter er på plass, bortsett fra Lillehammer. 

 

Status terminlister/TD/KM/kretscuper 
Bortsett fra Vindrennet 11. januar, som ble avlyst pga.snømangel, har aller rennene blitt gjennomført. 

Spesielt mange deltakere på førjulsrennene på Lygna pga. snømangel i nabokretsene. 
 

TD’er ok. 
 

Kort gjennomgang av kretscupene. Sør Aurdal-rennet erstattet Vindrennet, som da ble en enkeltstart  i 

stedet for fellesstart. Det er et ønske om å utvide startnummerserien for Totenbankcupen dersom de 

fortsetter som sponsor neste år, særlig pga. de mange starende på Lygna før jul. I dag er det 1-300, det er 

et ønske om 1-600. 
 

KM er i rute, første helg på Gålå 24-25. januar. Medaljer er klare, Ellie sjekker med Marit mht. 

kretsrepresentasjon.  

 



Status anleggsplan 
Knut Arne er LKs representant i anleggskomiteen, som nå jobber med å ha klar en anleggsplan til 

Skikretstinget 5-6. juni. I forbindelse med denne planen har LK gjort en jobb med å kartlegge alle ski- og 

skiskytteranlegg i sine respektive regioner. Nå er det også et ønske om at LK prioriterer anleggene 

regionsvis. 
 

Følgende ble foreslått: 
 

 Lillehammer inkl. Øyer/Gausdal:  

… Langrenn:  1) Birkebeineren  

… Skiskyting: 1)  Birkebeineren  

… Rulleski:     1)  Birkebeineren  
 

 Gudbrandsdalen: 

… Langrenn:  1)  Gålå    2) Dombås  

… Skiskyting: 1)   Dombås  

… Rulleski:     1)  Birkebeineren 
 

 Valdres: 

… Langrenn:  1) Beitostølen    2) Valdres Skisenter 

… Skiskyting: 1) Beitostølen  

… Rulleski:     1)  Beitostølen 
 

 Hadeland 

… Langrenn:  1) Lygna  

… Skiskyting: 1) Lygna 

… Rulleski:     1)  Lygna 
 

 Gjøvik/Toten 

… Langrenn:  1) Vind    2) Karidalen    3)  Øverbye    4) Raufoss 

… Skiskyting: 1) Karidalen 

… Rulleski:     1)  Karidalen    2) Øverbye 
 

Knut Arne følger opp saken. 

 

LK 2015-17 
Ragnhild og Tom sitter ett år til. Robert fortsetter som UNG-representant (?). Knut Arne og Hanne gir seg 

nå, dvs. at det må letes etter både ny leder av LK og representanter  fra hhv. Valdres- og Hadeland-

regionen. Viktig at LK tar litt ansvar for å lete etter egnede kandidater i sine miljøer/regioner. Dersom det 

skulle vise seg at man finner en potensiell LK-leder fra en annen region enn Valdres eller Hadeland, er det 

uproblematisk å utvide LK med en person. Vi fortsetter jakten på nye kandidater til LK! 

 

Eventuelt 
Hanne tok opp saken vedr. uttak EYOF 2015, der OSK hadde en utøver som 1. reserve på jentelaget. 

Kriteriene for uttak ble klart og tydelig presentert på Høstmøtet 2014, men det oppleves at NSF langrenn 

har drenert saken. Vår 1. reserve fikk beskjed om plass søndag 18. januar, hvilket er sent med bakgrunn i 

fakta i saken. Hanne følger opp dette med NSF/LK. 
 

Lillehammer, 23. januar  2015, 

referent ellie 


