
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

Mandag 7. mars 2016 

Fakkelgården, Lillehammer 

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

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

 
 

 

 

 

 

Nasjonale renn 
 

Senior (Hanne) 
 

 NM del 1 Tromsø, 28-31. januar 

 NC Meråker, 13-14. februar 

 NC Lygna, 5-6. mars 

 

Kort status ble gitt, ting fungerer bra. 

Opplands løpere ligger bra an på NC sammenlagt pr. nå. 

Team Veidekke Innlandet har også levert bra resultater i vinter. 

 

 

 

 

Junior   (Ragnhild og Tom) 
 

 NC Hovden, 12-14. februar 

 

Kort status ble gitt. Generelt gode resultater.  

Smørerordning fungerer bra. Det ble aldri landet en løsning mht. sekundering, men det har heller 

ikke vært etterspurt på renn, alle ser ut til å ordne seg selv.  

Det er mye jobb med overnattingslogistikk i forkant av arrangementene, mange endringer inn 

mot rennhelg. 

 

 

 

15-16 år  (Håvard og Robert) 
 

 Ungdomsstafetten Holmenkollen, 7. februar 

Litt uheldig med KM sprint samme helg, oppholdet i Oslo ble litt oppstykket, særlig 

lørdagen ble litt kaotisk. Selve renndagen fungerte bra, veldig bra smøreopplegg. 

Arrangøren har fått tilbakemeldinger på ting som ikke fungerte så bra. Rennet bør løftes 

opp som et eget arrangement, nå drukner det litt i World Cup-sirkuset. 

 

 

 



 Hovedlandsrennet Fauske, 26-28. februar 

 Bra arrangement, dyktige arrangører. Litt upraktisk å bo så langt unna rennarena, men 

 sånn blir det når arrangementet legges til et sted med minimale overnattingsmuligheter. 
 

 Hotellet fungerte mindre bra. De klarte ikke å levere tilfredsstillende mht. spesialønsker 

 vedr. mat og det var mye støy pga. oppussing, hvilket vi ikke var informert om på forhånd. 

 Håvard utarbeider en skriftlig klage som oversendes hotellet, med arrangør og NSF på 

 kopi. Sluttbetaling holdes tilbake inntil klagen er behandlet. 

 

 

Generelt 

Det oppleves som en utfordring at det er mange selvstendige miljøer med egne opplegg i skikretsen, 

helt ned på 15-16-årsklassen. Her har skikretsen en jobb å gjøre for å tilrettelegge best mulig for 

samarbeid ut i fra de forutsetningene som foreligger. 

 
 

KM sprint Svea 

Håvard var LKs representant. Fungerte bra, svært god deltakelse. Et lite spørsmålstegn ved å 

sende de startende i sonerennet opp den første, bratte bakken, ellers ingen kommentarer.  

 

 

Avslutningshelg Gålå 

Rennet ble vedtatt flyttet fra 2-3. april til 9-10. april, pga. kollisjon med NM del 2 på Beito og Troll 

Ski Marathon. Det har vært en del reaksjoner på flyttingen bl.a. pga. kollisjon med Liatoppen 

Skiskytterfestival og Bendit Skifestival på Sjusjøen. LK har vært enstemmige om å opprettholde 

den flyttingen som er gjort. 
 

Hanne avklarer de siste formalitetene med arrangør og ferdigstiller invitasjon. I tillegg til 

cupavslutning lørdag og KM stafett søndag, legges det opp til et sosialt opplegg lørdag 

ettermiddag/kveld. Ellie lager Questback og legger ut sak så snart all informasjon er på plass, 

senest onsdag 9. mars. Påmeldingsfrist 3. april. 
 

Arrangør har bedt om et tilskudd på kr. 2.500 til arrangementet, innvilges enstemming av LK. 
 

Alle LK-medlemmer oppfordres til å delta og bidra! 

Torbjørn har ansvar for å ta med premier og KM-medaljer, Ellie ordner gavekort til Gålå Cup. 

 

 

 

Samlinger 
 

 Interkretssamling 15-16 år, 2-4. september Sjusjøen  

Storhytta er reservert, dato er avklart med Hedmark SK.  

Ellie informerer NTG, slik at de ikke legger sin Høstcamp til samme helg. 

 

 Juniorsamling, uke 40 Sjusjøen 

Storhytta er reservert mandag-torsdag i uke 40. 

 

 Snøsamling 15-16 år, 25-27. november Sjusjøen 

Storhytta er reservert, og i tillegg noen leiligheter. 



Økonomi 

 

Årsregnskap 2015 

LK gikk med et underskudd på kr 25.092, jf. med budsjettert underskudd kr. 29.949. Ingen store 

avvik. Egenkapital LK pr. 31.12.15 er kr. 469.962. 

 

 

Regnskap pr. 31.03.16  

… vil bli grundig gjennomgått på neste LK-møte.  

 

 

 

Vårmøter 2016 
 

 NSF Langrenn arrangerer sitt Vårmøte i Trondheim 26-27. mai ifbm. Skitinget 2016,  

LK utser deltakere på neste LK-møte. 
 

 OSK Langrenn arrangerer Vårmøte fredag 3. juni kl. 18.00 – 21.00, LK møter kl. 17.00.  

Sted Gjøvik eller Honne, Ellie følger opp. 

 

 

 

Valg 2016-18 

Tom og Ragnhild står på valg, de andre sitter fram til Skikretstinget 2017. 

Ragnhild ønsker å ta gjenvalg. 

Det er et ønske om å finne en kandidat fra Gudbrandsdalen, med utøver i 15-årsklassen neste 

sesong. LK bes spille inn mulige navn til Torbjørn, som har ansvar for å følge opp disse.  

 

 

 

Eventuelt 
 

 Tjønnfjelløpet, Skåbu: Det har kommet spørsmål om det er nødvendig med TD på et 

såpass lite renn. Rennet står på terminlista, ergo må det være en TD til stede.  

 

 

 

Neste møte 

…. onsdag 20. april kl. 18.00 på Fakkelgården 
 
 
 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 8. mars 2016 

 


