
REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

Tirsdag 17. november 2015 

Fakkelgården, Lillehammer 

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

Robert Granseth, Tom Nøvik og Ellie Lein. 
 

Forfall: Håvard Nyhagen 

 
 
 

 

 

 

 

Terminlister og TD’er 2015-16 
Alle langrenn og turrenn er nå lagt inn og godkjent i SportsAdmin. 
 

Mht. TD’er har det vært noen få endringer, men alle renn har nå oppnevnt TD. TD’er er også lagt 

inn i SportsAdmin og lisenser er utstedt. Det er noen få arrangørklubber som ikke har klart å stille 

med TD kommende sesong, disse følges opp litt ekstra inn mot neste sesong. 
 

 

KM 2016 

Håvard har sendt oversikt over planlagte klasser/distanser under KM på Skrautvål 16-17. januar. 

LK hadde innvendinger til foreslått oppsett. 

 

 

 

Snøsamling 15-16 år på Natrudstilen helgen 27-29. november 
Det er påmeldt 48 utøvere og en klubbtrener, pluss Håvard og Robert. 

Vi har reservert storhytta pluss leiligheter, for å få plass til alle. Robert har kontakt med NTG mht. 

treningsopplegg. Program, romfordeling m.m. legges ut på hjemmesidene i løpet av uke 47. 

 

 

Økonomi 

 

Regnskapsrapport pr. 31.10.2015 ok. 
 

Budsjett 2016  

… ble gjennomgått, cirkatall ble lagt inn, med et budsjettert underskudd på drøyt 80.000. Da er 

det tatt godt i mht. kostnader, mer forsiktig mht. inntekter. LK har en egenkapital pr. 31.12.2014 

på kr. 495.054. Budsjettforslaget sendes ut til medlemmene i LK, som bes se over og finregne litt 

på tallene tilknyttet sine ansvarsområder. Siste frist for tilbakemelding fredag 4. desember.  

Endelig budsjett skal godkjennes på styremøte mandag 14. desember. 

 

Sponsoravtale Gålå Idrettsanlegg 

Avtalen mangler kun signering, Tom sender den over til Torbjørn. 

 

 

 



 

Team Veidekke Innlandet 
 

TVI hadde en god sesongstart på Beitostølen, jf. trener Warlos blogginnlegg 16.11.15 

Laget har unngått sykdom i oppkjøringsperioden og er klar for sesong.  

 

 

 

Nasjonale renn 2015-16 
 

Overnatting NC/NM/HL 

Status påmelding alle renn pr. 17.11.15 ble gjennomgått.  

 
Ungdomsstafetten 2016 

Kriterier og uttaksrenn vedtatt på Høstmøtet, ligger ute på hjemmesidene. 

Ellie melder på lag og bestiller hotell (Thon Ullevål Hotell) 

 
Status sekundering 

Det er ingen som har meldt interesse for jobben som sekunderingsansvarlig for skikretsen. Det vil 

derfor ikke bli lagt opp til et fellesopplegg for dette under årets nasjonale renn. 
 

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. 

 
Smøreboder 

Bestillingsfristen gikk ut 10. november. Ellie følger opp arrangører mht. bestilling og betaling. 
 
Sambandsutstyret 

Vi har p.t. fire ladere, som anses som nok. En lang antenne er defekt, samt en walkie talkie (7 som 

fungerer) Ettersom vi mest sannsynlig ikke kommer til å ha sekunderingstjeneste denne vinteren, 

anses dagens sambandskoffert som god nok. Evt. supplering kan gjøres på Jakt & Fritid AS på 

Gjøvik. 
 

Coachvester 

Fem nye vester ble hentet ut av Hanne på Beitostølen. 

 

 

 

Kurs og kompetanse 
 

 Kurs EQ-timing, torsdag 19. november Lillehammer, 15 deltakere 

 Trener I snø Lillehammer, 11-12. desember 

 Trener I snø Hadeland, 23-24. januar 

 Kurs i skileik, Engesvea Idrettspark, Lillehammer, torsdag 14. januar 

 Trener II, under planlegging, administeres av Hedmark Skikrets 

 

http://www.teamveidekke.no/2015/11/sesongapning-201516-check/


 

 

Eventuelt 
 

Henvendelse fra Oslo Skikrets vedr. Ungdomsstafett på rulleski 

Kretsleder Gudbrand Bakke i Oslo Skikrets har sendt en henvendelse vedr. et mulig arrangement 

med Ungdomsstafett (15-16 år) på rulleski i samarbeid med Bislettalliansen. Prosjektet er i 

planleggingsfasen. LK stiller seg positive til dette. 

 
Spillemidler til prepareringsutstyr langrenn 

NSF har bekreftet tildeling av midler til de to høyest prioriterte, hhv. Vind IL og Svea Skilag. Det 

ventes på beskjed fra NIF om endelig tilskudd før det evt. kan fordeles midler til 3. prioritetene. 

Ellie har gitt beskjed til Vind og Svea. 

 

 

 

 

 

Neste LK-møte  

…. mandag 11. januar kl. 18.00 på Fakkelgården 
 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 18. november 2015 

 

 

 

 

 

 

 


