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Til stede: Ragnhild Soleng, Knut Arne Kolstadbakken,  

Tom Nøvik, Robert Granseth og Ellie Lein, samt Per Morten Nyeng  

i sakene om Team Veidekke Innlandet og valg av ny LK. 

Forfall: Hanne Kvåle 

 

Referent: Ellie Lein 
 

 

 

Status Team Veidekke Innlandet (TVI) 
 

v/ Per Morten Nyeng, OSK/LK sin representant i styret i TVI 

 

Økonomi 
TVI har en god sunn økonomi. 

Årsregnskapet for 2014 er foreløpig ikke godkjent, da det skal gjøres noen justeringer mht. føring av 

pensjon. P.t. ligger det an til et overskudd på 112.000, som kan bli redusert til ca. 90.000. Budsjettert 

resultat for 2014 var et underskudd på 34.000. 
 

EK pr. 31.12.14 er 418.000, som evt. kan bli redusert til ca. 390.000, jf. over. Dette er en trygghet å ha 

som buffer, da alle sponsoravtaler går ut og skal reforhandles etter sesongen 2014-15. 
 

Budsjett 2015 legger opp til en omsetning på 1.7 mill (mot 1,6 mill i 2014) og et underskudd på 15.000. 

Dette forutsetter nye sponsoravtaler på samme nivå som 2014. 
 

Sponsoravtaler: Hovedsponsorer denne sesongen har vært Skeikampen, Sulland og Sparebank1, alle går 

ut nå og må reforhandles. Skeikampen er i boks, de andre to er i startfasen mht. forhandlinger.  
 

NSF har p.t. et større innskudd i TVI enn de klarer å dekke inn med sentrale sponsormidler. 

 

Sportslig 
TVI er nå ‘fullt’, med 10 utøvere. Stor sportslig variasjon innad i laget. I følge Warlo hadde de en svært 

god treningsoppkjøring inn mot sesong, resulatene har vært noe mer varierende. Men laget har hatt flere 

WC-starter i løpet av vinteren. 
 

Brit Baldishol i NSF jobber med en skisse for framtidig organisering av utviklingstrappa i NSF Langrenn, 

bl.a. med en enda tydeligere lineær uttaksmodell: Juniorlandslag-Regionlag-Rekruttlag-Seniorlandslag. 

 



Uttak løpere 2015-16 

I følge trener Eivind Warlo vil det helt sikkert bli utskiftninger på laget inn mot ny sesong. Det er  Warlo 

som tar ut løperne, i samarbeid med Erland Slokvik i Olympiatoppen. I tillegg ønsker nå NSF å ha en 

tettere tilknytning til uttak, spesielt for å sikre at det blir mindre sprik mellom nivåene på de ulike 

Veidekke-lagene. Warlo er også i en dialog med NSF og deres prosesser rundt uttak til bl.a. rekruttlag. Det 

er også et ønske om at kretsene ved LK aktivt melder inn mulige kandidater til Warlo. 
 

Tanken bak regionlagene er å være en utviklingsarena for løperne. Et mål må være at regionlaget skal 

være så attraktivt at det er førstevalg for kretsens skiløpere. 
 

NSF offentliggjør sine landslag ifm. Skarverennet. Målet er at TVI skal presentere sitt lag ca. 2 uker 

senere. 

 

Teamavtale TVI 

… går ut 30.04.15 og må reforhandles. Både Oppland, Hedmark og Buskerud Skikretser er positive. Det 

stilles spørsmål ved finansieringsmodellen og størrelsen på kretstilskuddet. Per Morten har foreslått 

70.000 flatt pr. krets. 
 

LK-lederne i de tre kretsene utfordres til å ta initiativ til ny Teamavtale, målet er å ha den på plass før 

påske. 

 

 

Referater  
 

Styremøte OSK 9. mars 

Ellie referete kort fra styremøtet, der hovedtema var årsregnskap, anlegg, ny handlingsplan, status 

skikretsting og Hafjell Freepark AS. 

 

Madshus-stafetten 

Det oppstod en uheldig situasjon på Madshus-stafetten. TD-rapport ble delt ut, saken ble kort referert av 

Ragnhild.  

 

 

Status renn/arrangement 
 

Hovedlandsrennet Stokke v/ Knut Arne og Robert 
En stor tropp fra Oppland, god oppførsel fra både utøvere og foreldre. Gode tilbakemeldinger på 

løpermøter og kakefest. Mange flotte resultater, til tross for våte og uvante forhold for våre utøvere. 

Stafettuttaket gikk veldig greit denne gangen, regionkontaktene fungerte veldig bra. 
 

Selve arrangementet led noe under dårlig planlegging – det var en del forsinkelser og logistikkmessige 

ufordringer, bl.a. parkering. Men TD og løypesettere på stadion gjorde en kjempejobb! 
 

Det er et ønske om å fremme sak på Vårmøtet om at  NSF bør være enda tettere på arrangøren ifht. HL.  

 
Ungdomsstafetten v/Knut Arne 

Arrangeres søndag 15. mars  Uttak jobbet fram av regionkontaktene, godkjent av LK, ryddig prosess 

basert på uttaksrenn godkjent av høstmøtet. Noen få reaksjoner på uttaket, disse har fått svar. Ole 

Henrik Evensen er med som smører, i tillegg til Knut Arne. Hanne bidrar trolig også. 



 

NM junior Hommelvik v/ Tom og Ragnhild 

Tom og Ragnhild ga en kort rapport fra mesterskapet. Til dels varierende og vanskelige forhold, men 

arrangøren gjorde en kjempejobb. Gode resultater for Opplands løpere. Regionkontaktene satte sammen 

forslag til stafettlag på fredag, som ble justert noe på lørdag. Det er fortsatt en utfordring at løpere ikke 

sier fra når de ikke ønsker å gå stafett.  
 

Totalt sett en positiv opplevelsem med god stemning blant både utøvere og foreldre.Team Hadeland 

bodde på et annet hotell og var mindre delaktige i fellesskapet. 

 
NM del 2 Harstad  

Vi jobber fortsatt med å få en romfordeling på plass, skal være klar i løpet av denne uka. 

 
Cupavslutninger og Gålå-samling 

Gålå AS er konkurs, og dermed har vi mistet grunnlaget for å arrangere avslutningssamling på Gålå. 

Mulige alternativer ble diskutert, men LK landet på at de for sesongen 2014-15 IKKE arrangerer den 

tradisjonelle samlingen i år. Deltakelsen de siste årene har gått ned, det er mye som skjer i denne 

perioden. Ny sponsoravtale må jobbes fram, og vi kommer sterkere tilbake neste år. Dette fører også til 

at premiering av topp 3 i alle cupene må gjøres ifbm. det siste rennet. Ellie kontakter GD mht. 

Trabelirennet, ØTS-rennet blir trolig flyttet til Lygna og GIL-rennet, Ellie kontakter Totenbanken. Det er 

fortsatt usikkert hva vi gjør med det 6. rennet i Gålå Cup. 

 

 

Status anleggsplan 
Det mangler fortsatt tekst fra langrenn i kap. 6 og 7, dvs. status anlegg pr. i dag (kap. 6) og tanker om 

framtiden (kap. 7) – etter samme mal som det som allerede er lagt inn av de andre grenene. 
 

Knut Arne tar ansvar for å lage et utkast, evt. med assistanse av Ellie, og sender det ut til resten av LK for 

hjelp og innspill. Frist: Aller helst før påske, aller siste frist er styreseminaret 24-25. april. 

 

 

Valg av LK 2015-17 
Per Morten er varamedlem i valgkomiteen, men har tatt på seg ansvaret for å finne kandidater til LK, og 

da spesielt ledervervet. Tom og Ragnhild står ikke på  valg, Robert fortsetter også som UNG-representant. 

Knut Arne går ut, foreslått erstatter fra Valdres er Håvard Nyhagen. Region Hadeland ønsker at Hanne 

fortsetter i LK i to nye år pga. tildelt NM på LYgna i 2017, men da ikke som leder. Dermed er alle 

regionene representert, men LK må utvides med en person, som da også blir leder. Mulige kandidater ble 

gjennomgått, Per Morten følger opp saken på vegne av valgkomiteen. 

 

 

Status økonomi 
Ellie gikk gjennom årsregnskapet for 2014. LK gikk med et overskudd på ca. 36.000. Egenkapital for LK pr. 

31.12.14 er på kr. 495.054. Neste regnskapsstatus lages pr. 31.03.14. 

 

 



Status samlinger 2015 
Følgende samlinger er planlagt: 
 

 18-19. april Gålå    Jf. over 

 Juni  OL-samling   HSK ansvarlig 

 August  Interkretssamling 15-16 år HSK ansvarlig 

 Uke 40  Åpen juniorsamling  Storhytta på Natrudstilen ok, 44 sengeplasser 

 Nov/des Snøsamling 15-16 år  Sjusjøen Booking kan fortsatt ikke si ja til 

       storhytta, Ellie følger opp 

 

Ellie kontakter Jan Olav i Hedmark vedr. de samlingene som Hedmark har ansvar for. 

 

 

 

Saker på saklista som ikke ble behandlet i Hannes fravær, tas på neste LK-møte, evt. pr. e-post: 

 Sak ifbm. Madshussprinten 

 Status NC senior 

 Valdresmarsjen 

 KM stafett 

 Saker til Vårmøtet i NSF/Langrenn 

 

 

Neste LK-møte er fredag 24. april, i forbindelse med styreseminar, sted kommer! 

 

 

 

Lillehammer, 11. mars  2015, 

referent ellie 


