
REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

fredag 24. april 2015 

Quality Hotel Strand Gjøvik 

Til stede: Ragnhild Soleng, Knut Arne Kolstadbakken,  

Tom Nøvik, Robert Granseth og Hanne Kvåle 

 

Referent: Ragnhild Soleng 
 

 

 

Referatsaker: 

 Ny skiklubb: Vardal (Gjøvik) 

 Marit Roland Udnæs(leder i OSK) er innstilt til Idrettsstyret. 

 Aktivitetsmidler 2015 kan søkes på. Legges ut neste uke. Vi søker. 

 Ingrid Afseth: Hennes engasjement går ut 30 april. 

 Regnskapsstatus: Fordeling av grentilskudd, LK får 267.160 kr 

 Deltageravgiften pr. 31.03.15: 615 075 kr. Mangler fortsatt noen TD rapporter. Ca 

25 000 over budsjett. 

 Noen kjørregninger mangler – send inn til Ellie innen 15/5. 

 Jubileumspokalen 2015. 4 kandidater(Kristoffer Hettervik, Lillehammer 

Skiklub(alpint) – Lasse Skøre, Vang IL(telemark) – Petter Stakston, Søre Ål(langrenn) 

– Johanne Killi, Dombås IL(freestyle). Pokalene ble delt ut til en i hvert kjønn og gikk 

til Kristoffer og Johanne.  

 Skikretstinget i juni – fordeling av arbeidsoppgaver: Robert (jenter)/Knut Arne 

(gutter) lager resultatoversikt 15-16 år – Tom (gutter)/Ragnhild (jenter) lager 

resultatoversikt junior - Hanne lager resultatoversikt senior og utarbeider beretning 

på Handlingsplan (fordeler arbeidsoppgaver) for 2013-15. Frist innlevering til Hanne 

er 10. mai. 

Beretning sendes ut til LK-medlemmene til høring før den sendes til skikretsen. 

 

Ungdomsstafetten:  

 Det gikk veldig bra. Oppmøte dagen før. Så på 5-mila. Alle kom og var med på 

opplegget. Bankett. 3 lagledere/smører, pluss 3 andre foreldre som var god støtte. 

 Uttaket var en utfordring. (Gode skiskyttere i J 16 år som ikke oppfylte kriteriene ved 

uttak). Henvendelser fra foreldre til disse løperne som ikke var fornøyde.  

 Vi fikk 2. og 11. plass. Flott! 

 

 



NM del 2 Harstad 

 Vi er fornøyde med oppholdet der. Gode resultater, og vi hadde en fin gjeng med oss. 

 Banketten for seniorene var på hotellet vi bodde, og det var ikke helt bra.  

 

Sesongavslutninger: 

 GD-cup avslutning ifbm. Trabelirennet. Ingen fra LK var der. 

 Totenbank-cup. Ragnhild var til stede. Meget godt oppmøte. 23 av 24 løpere representert. 

Sponsortreffet var også bra. Viktig at vi er representert. Banken var veldig opptatt av 

profilering. 

 Gålå-cup: Det ble en fin løsning å «flytte» rennet fra ØTS(pga. snømangel) til Sjusjøen. 

Utøverne ga uttrykk for det. Denne ble lagt til Bendit-langrennsfestival på Sjusjøen pga 

konkursen på Gålå Hotel. 

 

Anlegg: 

 Rapporten innsendt. Knut Arne har fått positive tilbakemeldinger på dette. 

 Vi har en jobb å gjøre etter hvert når vi skal prioritere nasjonale anlegg i kretsen. 

 

Status økonomi pr. 31/5 (reelt 15/4)  

 tas til etterretning, ingen avvik iht. budsjett 

 

Status valgkomitè:  

De jobber kontinuerlig med å få plass leder i LK. Ikke fått napp ennå, men de er nå i «forhandlinger» 

med Torbjørn Brooks Pettersen, Øyer/Tretten. Han er nå «ledig» på markedet. Mange har sagt nei. 

Valdres er representert videre i LK ved Håvard Nyhagen. Han tar over for Knut Arne. 

 

Team Veidekke Innlandet (TVI) 

Hanne fikk ei liste (mail) tilsendt fra Per Morten 21/3 med innstilling til uttak til TVI 15/16, med frist 

til styringsgruppa for å gi tilbakemelding innen 23/4. Han sier at han går ut av dette uttaket da han er 

inhabil. 10 løpere - 5 jenter og 5 gutter var innstilt. Det er gitt tilbakemelding (23/4) på innstilt uttak 

med innvendinger/innspill til trener Warlo fra LK -lederne i Buskerud, Oppland og Hedmark. 

Fredag 24/4 får Hanne som LK-leder beskjed om at Per Morten inntrer igjen i det videre uttak. Det 

blir innkalt til møte lørdag 25/4. Uttaket ble da på 4 gutter og 5 jenter. 7 av disse utøverne er fra 

Oppland. Uttaket blir offentliggjort med det første. 

Vi hadde en diskusjon i LK i OSK om følgende: bosted – alder – sammensetting av kjønn på teamet. 

Dette er momenter vi ønsker å ta opp på møte i TVI ifbm. vårmøtet til NSF i mai. 

 



Vårmøtet i NSF i Oslo. 29.- 31. mai:  

Hanne og Tom. Robert, muligens. Hver enkelt er ansvarlig for påmelding. Vi prøver å få til samkjøring 

inn til Oslo. Tom lager sak og sender inn til langrennskomiteen i NSF ang. det å legge «store» 

arrangement til snøsikre områder og TD’s prosess i dette. I tillegg sender vi med innspillet fra Petter 

Soleng Skinstad ang. ønske om flere FIS-renn i Norge. 

 

Eventuelt:  

 Vi inviterer Kristian Nordlunde, Hans Ola Frøshaug, Morten VO og Per Ola Gasman til neste 

møte i LK til evaluering. 

 Dersom ny leder i LK er klar bør denne også inviteres. 

 Tom/Ragnhild – kan dere undersøke status NTG20 evaluering og planer videre. 

 

 

Neste møte: 26. mai på Fakkelgården 

 

 

 

 

 

 


