
REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

Mandag 5. oktober 2015 

Fakkelgården, Lillehammer 

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

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

 
 
 

 

 

Terminlister 2015-16 
Hanne gikk gjennom terminliste langrenn p.t.  Det er gjort noen justeringer etter innspill fra 

klubber. Torbjørn gjennomfører en befaring av sprintløypene på Svea torsdag 8. oktober mht. 

gjennom-føring av KM sprint fri teknikk (samme stilart som HL).  
 

Det var ingen kommentarer til terminliste for turrenn. 
 

Endelige terminlister, inkl. fordeling av cuprenn legges ut på hjemmesidene i forkant av 

høstmøtet og skal endelig godkjennes av høstmøtet. 

 
Samlinger 
 

Juniorsamling på Natrudstilen uke 40 

Det ble en vellykket samling. Totalt 24 påmeldte løpere, minus et sykdomsforfall. Trenere var 

Katja Boner og Øyvind Trøen, pluss litt bistand fra løpere fra Team Veidekke Innlandet. Ragnhild 

var til stede ved ankomst og avreise. 

 

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

Invitasjon med link til påmelding legges ut på sosiale medier denne uka, påmeldingsfrist 15. 

november. Håvard og Robert er ledere fra kretsen, NTG stiller med trenere. Pris 2000 pr. utøver, 

kan evt. justeres ned dersom reelle kostnader blir lavere. 

 
Økonomi 
 

Ellie gikk kort gjennom status økonomi pr. 30.09.15. LK ligger an til å lande omtrent på budsjett, 

ingen store avvik. 

 
Team Veidekke Innlandet 
 

Det er inngått avtale med LSV om bruk av luer. 

Det jobbes også med å få på plass smørere/smøreteam for kommende sesong, prosessen ledes av 

Warlo. Det er inngått avtale om skislip med Milsluker’n, på linje med de andre TV-lagene. 
 

En utøver har fått skriftlig advarsel for bruk av feil utstyr. 

 
 



Nasjonale renn 2015-16 
 

Overnatting 

Oversikt over alle overnattingssteder inkl. priser og link til bestilling vil bli lagt ut på 

hjemmesidene i løpet av uke 42. 
 

Det er viktig å presisere (som vanlig) at utøvere vil bli prioritert ved fordeling av senger, deretter 

trenere og støtteapparat for øvrig. GTL har sendt inn oversikt over sine overnattingsbehov, Ellie 

følger opp NTG og Team Hadeland. 

 
Ungdomsstafetten 2016 

… er berammet til søndag 7. februar. Håvard ser på kriterier/uttaksrenn. 
 
Sekundering og smøring 

Skikretsen fortsetter med samme smøringsopplegg som forrige sesong, med Kristian Nordlunde 

som ansvarlig. 
 

Mht. sekundering ønsker LK å lyse ut stillingen, for å se om det er noen interesserte der ute, 

samtidig som behov og ønsker fra klubbene og utøverne tas opp på høstmøtet. Ellie lager en sak 

på hjemmesidene. 

 
Sambandsutstyret 

... står p.t. hos Hanne. Hun sørger for at Robert får dette, som igjen tar en sjekk og ser om det er 

noe som må erstattes/suppleres. Torbjørn følger mht. bæreseler. 

 
Kurs og kompetanse 
 

 

 Trener I Lillehammer:  

  …. Barmarksmoduler gjennmført 18-19. september, 22 deltakere 

  … Snømoduler arrangeres i løpet av sesongen 
 

 Trener I Hadeland 

…. Barmarksmoduler gjennomføres 24-25. oktober, etter initiativ fra Harestua IL 

… Snømoduler arrangeres i løpet av sesongen 
 

 Trener II   

… planlegges sammen med Hedmark SK, Hedmark har hovedansvaret 

Det har også kommet et ønske om Trener II-kurs fra Vind IL, dette følges opp når dette 

blir aktuelt. 
 

 TD-kurs 

… planlegges sammen med Hedmark SK på hhv. Ottestad 14. oktober og Tolga 21. 

oktober. P.t. 6 påmeldte deltakere fra Oppland. Ellie sender ut en reminder til alle 

arrangørklubber og TD’er. 
 

 Tidtakerkurs, EQ-timing 

Ellie følger opp saken 

 

 
 



Sponsorer 2015-16 
 

 Toten Sparebank: Avtale 2015-16 er signert 

 GD: Avtale 2015-16 mangler bare signatur, Ellie følger opp 

 Gålå: Det er gjort en muntlig avtale, Tom følger opp 

 
Representasjonsklær 
Nye LK-medlemmer vil få BJ Dunjakke og Comfygenser, dette er allerede bestilt. 

I tillegg bestilles det varme bukser, Easy jakke og Top New Finnmark genser til alle LK-

medlemmer, ansvarlig: Torbjørn. 

 
OSK Høstmøte lørdag 24. oktober  
Det legges opp til en fellesdel kl. 10-13, lunsj 13-14, og deretter grenmøte fra kl. 14. 
 

Ellie sender over ppt-presentasjon fra fjorårets høstmøte. De som deltar på NSF Høstmøte tar et 

kort møte fredag kveld, der de ser på innhold og fordeler ansvar. 

 
Prioritering søknader prepareringsutstyr langrenn 

LK gikk gjennom de sju søknadene som har kommet inn og satte opp en prioritert liste som 

oversendes NSF, som foretar den endelige fordelingen. 
 

LK presiserer viktigheten av å søke igjen neste år dersom de ikke får tildelt midler ved årets 

tildeling. 

 

 

 

Neste LK-møte  

…. mandag 9. november kl.17.00 (NB! Forskjøvet fram pga. styremøte samme kveld!) 
 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 6. oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 


