
REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

mandag 17. august 2015 

Fakkelgården, Lillehammer 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Hanne Kvåle, Ragnhild Soleng,  

Robert Granseth, Håvard Nyhagen, Tom Nøvik og Ellie Lein. 

 
 
 

 

 

 

Samlinger høst/vinter 2015 
 

Langrennskomiteen fordelte arbeidsoppgavene som følger: 

 
Samling 15-16 år på Natrudstilen helgen 4-6. september 

Denne samlingen er et samarbeid mellom Oppland og Hedmark Skikrets, i år er det Hedmark 

som har ansvar for samlingen. Informasjon med program og link til påmelding er lagt ut på 

hjemmesidene. Robert og Håvard stiller som ledere/trenere for Oppland Skikrets.  
 

Beklageligvis kolliderer denne samlingen med NTGs høstcamp for samme aldersgruppe. LK har 

sett på muligheter for både samarbeid med NTG og evt. flytting av helg, men det lar seg ikke 

gjøre. Det er imidlertid viktig med tettere dialog med NTG neste år, slik at vi unngår en slik 

kollisjon. 
 

Torbjørn har også fått en henvendelse fra leder i LK i Buskerud Skikrets, som arrangerer en 

interkretssamling for 15-16 år samme helg. Oppland deltok på denne samlingen tidligere, men 

etter en totalvurdering for tre år siden, ble det besluttet å erstatte denne med en fellessamling 

med Hedmark Skikrets. Hanne og Ragnhild redegjorde kort for historikken i denne prosessen. 

 

 

Juniorsamling på Natrudstilen uke 40 

Samlingen er kortet ned til 4 dager, mandag-torsdag, etter ønske fra utøverne på tidligere 

samlinger. Trenere er Katja Boner og Øyvind Trøen fra Lillehammer Skiklub/skilinja 

Lillehammer vdg. Skole. Det er ønskelig at en eller flere trenere fra klubber/team også kan være 

med å bidra. Ragnhild og Tom følger opp dette. Ellie legger ut informasjon og link til påmelding, 

frist 18. september. 

 

 

Snøsamling 15-16 år på Natrudstilen helgen 27-29. november 

Storhytta er booket, NTG stiller med trenere. Mer informasjon om dette legges ut når det nærmer 

seg. 

 

 

 

 

 



NM/NC/HL 2015-16 
 

Alle vinterens nasjonale renn er nå lagt inn i terminlista, se oversikt.  

Der ligger også en oversikt over skikretsens ledere på de ulike rennene. 
 

Skikretsen har reservert overnatting på alle rennsteder, men det er rift om sengeplassene og vi ser 

at det kan bli snaut med plasser ifbm. NC junior i Steinkjer og Hovden. Det er viktig at vi 

informerer om dette, slik at foreldre evt. ordner seg egen overnatting. 
 

Det vil åpnes for bestilling av overnatting medio oktober, i forbindelse med OSK høstmøte (lørdag 

24. oktober) 
 

Hovedlandsrennet 2016 arrangeres i Fauske. LK vurderer å leie en stor kassebil og tilby transport 

av ski og smøreutstyr for utøverne. Ellie legger ut en sak om dette på hjemmesidene for å sjekke 

interessen. 
 

I følge Oslo Skikrets vil Ungdomsstafetten 2016 trolig arrangeres søndag 7. februar, men dette er 

ikke bekreftet. 

 
 

Status økonomi 
 

Pga. omlegging av IT-system og manglende tilgang til Visma, har det ikke blitt tatt ut en ny 

regnskapsrapport etter sommeren. Men pga. minimal aktivitet over sommeren er det små 

endringer fra avgitt rapport i juni. Ny, oppdatert rapport gis på neste LK-møte. 

 

 

Styre- og komitéseminar Pellestova 11-13. september 
 

Det er god oppslutning fra LK i både Hedmark og Oppland. Det legges opp til en fellesøkt for alle 

tillitsvalgte, der kompetanse er tema og med Per Elias Kalfoss fra NSF som ekstern ressurs. I 

tillegg blir det to økter for grenkomiteene, én alene og én sammen med grenkomité fra Hedmark. 

Torbjørn kontakter leder i LK Hedmark for å avtale hvordan de løser det, det er et ønske fra LK 

Oppland at de tar møtet alene på lørdag og fellesmøte på søndag. 
 

Det er et ønske fra styret i begge skikretser at grenkomiteene tar opp følgende tema på seminaret: 

 Handlingsplan 2015-17, spesifikt for hver gren 

 Terminliste 2015-16 

 Mulige samarbeidsområder på tvers av krets 
 

Endelig program og praktisk info sendes ut primo september. 

 

 

Kurs og kompetanse 
 

Det er satt opp Trener I-kurs barmarksmoduler på Lillehammer 18-19. september, med Sandra 

Lyngstad som kursleder. 
 

Det er også behov for TD-kurs. Hedmark SK har tatt initiativ til TD-kurs hhv. på Ottestad 14. 

oktober og i Nord-Østerdal 21. oktober. Det er et ønske fra LK at Ottestad-kurset evt. flyttes til 

f.eks. Moelv.  
 

Disse TD-kursene er beregnet både for nye TD’er, men også til å gi erfarne TD’er en oppfriskning 

(siste halvdel). Torbjørn stiller som kursholder på begge disse kursene. 
 

Ellie undersøker også evt. planlagte TD-kurs i Oslo, Akershus og Buskerud. OSK markedsfører 

alle disse TD-kursene og anser at det da ikke er behov for et eget TD-kurs i Oppland. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/Langrenn/2015-16/Overnatting/Overnatting_sesongen%202015-16%20pr.%2018.08.15.pdf


Sponsorer 2015-16 
 

Status pr. 17. august 
 

 GD 

... har de siste to årene hatt ett-års-kontrakter, ny avtale må reforhandles. 

GD er interessert i å fortsette samarbeidet. GD Cup er en svært etablert cup, og det er mye 

merverdi i annonsering og redaksjonell omtale i avisa etter renn. Torbjørn tar et møte 

med dem og forhandler ny avtale. 

 

 Gålå  

… gikk konkurs vinteren 2015. Tom har vært i kontakt med de nye eierne, som var 

interessert i å fortsette samarbeidet, men har ikke hørt noe mer etter den første 

kontakten. Han tar en ny kontakt med dem. Dersom det ikke er aktuelt med ny avtale, er 

det flere andre aktører som har vist interesse for å overta cupen. Tom har ansvar for å 

følge opp. 

 

 Toten Sparebank 

… har hatt ett-års-avtaler. Ny avtale for sesongen 2015-16 må derfor reforhandles. Tom 

tar kontakt med dem. 

 

 

Representasjonsklær 
Hovedstyret tar kostnaden for dunjakker til nye tillitsvalgte. LK må selv dekke evt. andre klær. 

Torbjørn innhenter tilbud på bukser og fleecejakker fra BJ Sport.  
 

 

 

 

 

 

 

Kommende LK-møter:  
 

 Styre- og komiteseminar 11-13. september, Pellestova 

 Mandag 5. oktober kl 18.00, Fakkelgården  (NB! Endret dato!) 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 18. august 2015 

 

 

 

 

 

 


