
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

Mandag 29. august 2016 

Fakkelgården, Lillehammer 

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

Robert Granseth, Håvard Nyhagen og Ellie Lein. 
 

 
 

 

 

 
Nytt LK-medlem 

Nytt LK-medlem skal erstatte Tom Nøvik, som gikk ut etter gjennomført 2-års-periode på 

vårmøtet i juni. Det er et ønske om at ny representant skal komme fra Norddalen, aller helst med 

tilknytning til 15-16 år. Torbjørn har vært i kontakt med miljøet i Norddalen, han følger opp 

videre. 

 

 

Status økonomi  

Regnskapet pr. 31.07.16 ble kort gjennomgått på møtet. 

Medlemstall for 2015, deltakeravgifter 2015-16 og fordeling av grentilskudd 2016 er nå klart. 
 

Forslag til revidert budsjett ble behandlet og godkjent på OSK styremøte 22. 08.16. For LK sin del 

har kostnader knyttet til drift komité blitt økt med 10.000 for å dekke deltakelse på storsamlingen 

på Beitostølen. Det samme gjelder Ungdomsstafetten, der det kom til et ekstra sommerrenn i 

2016. 
 

Alle komitemedlemmer som har noe utestående nå, f.eks. kjøreregninger, bes om å sende dette 

inn snarest. 

 

 

Status rulleskirenn 
Skikretsen har følgende terminfestede rulleskirenn høsten 2016: 

 17-19. august  Tour de Synnfjell (prolog og triathlon) 

 1. september  GD-rennet (Lillehammer Skiklub) 

 14. september  Øverbyrennet, Gjøvik Skiklubb 

 1. oktober  IDT/ØTS-rennet, Østre Toten Skilag 

 

Hanne har funnet Td’er, etter mange ringerunder. 

Det stilles spørsmål til TDs ansvar ifbm. triathlon i Tour de Synnfjell, der sykkel og løping også 

inngår. Ellie sjekker dette med NSF. 

 

 

Status rennsøknader 2016-17 
Klubbene er i full gang med å legge inn søknader i SportsAdmin, fristen er satt til 1. september. 

Ellie tar ut en oversikt til Hanne etter fristens utløp. Hanne utarbeider forslag til diskusjon i LK 

på møtet på Beitostølen 17. september. Utkast sendes deretter ut til klubbene for høring, før 

endelig godkjenning gjøres på høstmøte torsdag 27.oktober. Ansvarlig: Hanne. 



 

Status overnatting NM/NC/HL 2016-17 
Det mangler fortsatt fordeling av to NC senior-renn, men oversikt med linker til påmelding til 

overnatting ifbm. med de andre rennene er nå lagt ut på hjemmesidene. Nytt i år er uttesting av 

sentral fordeling av overnatting ifbm. NM/NC junior. 

 

 

Status cup-sponsorer 2016-17 
Alle avtaler må fornyes for kommende sesong. Torbjørn har ansvar for å følge opp. Han tar i 

første omgang kontakt med Jo, som har noen tanker mht. skikretsens markedsarbeid.  

 

 

Samlinger høsten 2016 
 Interkretssamling 15-16 år, Natrudstilen 2-4. september 

Det er totalt 58 påmeldte deltakere, hhv. 21 fra Hedmark og 37 fra Oppland, og i tillegg 3 

på venteliste. 

Robert er ansvarlig leder fra LK, han har fått med seg Ole Christian Golid. I tillegg vil TVI 

stille med trenere på noen økter, Robert følger opp kontakten med TVI/Warlo. 

 

 Juniorsamling, Natrudstilen, 3-6.oktober 

Storhytta er reservert.  

Invitasjon med link til påmelding legges ut tirsdag 30. august, siste frist 23. september. 

Håvard tar ansvar for å være til stede ved inn- og utsjekk. 

Lars Freng fra Team Gudbrandsdalen har tatt på seg hovedansvaret for samlingen, i 

tillegg stiller Petter Blindheim (LSK) og Eivind Klemoen (GTL) på noen økter, det jobbes 

med å finne enda flere trenere som kan stille opp. 

 

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

Storhytta og nærliggende hytter er reservert. 

Robert kontakter NTG mht. trenere. 

 

 

Kurs og kompetanse 
 

Trenerkurs 

Det arrangeres Trener 1 barmark på Lillehammer, p.t. 8 påmeldte deltakere. Snømoduler 

planlegges i desember/januar. 
 

På vårmøtet ble det etterspurt Trener 1-kurs på Toten. Det foreslås at behov og ønsker for 

trenerkurs tas opp på storsamlingen på Beitostølen. Med utgangspunkt i diskusjoner og 

innmeldte behov der, planlegges lokale trenerkurs i samarbeid med kompetanseansvarlig Jo 

Mork. 

 

Kurs i EQ-timing 

Det er ønske om å arrangere kurs i EQ-timing i oktober/november, hhv. på Gjøvik og i Norddalen 

(Vinstra/Otta?). Jo tar kontakt med Per Arne Jacobsen og ser på muligheter. Kombinertmiljøet 

kan også kobles på her. 

 

TD-kurs 

Ellie kontakter Hedmark Skikrets og ser på muligheten for å samarbeide om TD-kurs i 

oktober/november. Torbjørn kan stille som kursholder. 



 

Storsamling Beitostølen 

Skikretsen arrangerer storsamling på Beitostølen helgen 17-18. september.  

LK vil være til stede, Jo sjekker muligheten for å bo på en 6-manns-leilighet. Det legges opp til et 

LK-møte på lørdagen, i tillegg oppfordres LK-medlemmene om å spre seg litt på de ulike 

programpostene.  
 

Alle har ansvar for å melde seg på til selve samlingen, administrasjonen bistår med booking av 

leilighet. 

 

 

Handlingsplan 2015-17 

Styret i skikretsen har pålagt grenkomiteene å følge opp Handlingsplanen gjennom bruk av 

såkalte ‘operasjonelle handlingsplan’. Tanken er at man fortløpende legger inn gjennomført 

aktivitet, både for sesongen 2015-16 og 2016-17. Dokumentet ligger i skikretsens Dropbox, som 

alle i LK skal ha tilgang til. 
 

Alle LK-medlemmer bes ta ansvar for å fortløpende følge opp med gjennomført aktivitet innenfor 

sine ansvarsområder. Handlingsplanen vil bli fulgt opp både på styremøter og grenkomitemøter. 

  

 

 

Møteplan høsten 2016 
 

 Lørdag 17. september, i forbindelse med storsamling på Beitostølen 

 Mandag 17. oktober på Lillehammer 

 Mandag 21. november på Lillehammer 

 

 Høstmøter 

o NSF Høstmøte, helgen 21-23. oktober på Gardermoen 

o OSK Høstmøte, torsdag 27. oktober på Lillehammer 

 

 

 
Neste LK-møte 

….lørdag 17. september på Beitostølen 

 

 

 

 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer, 30. august 2016 

 


