
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 30. oktober 2017 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Ragnhild Soleng, Stein Plukkerud, 

Håvard Nyhagen, Robert Granseth, Lillann Gulbrandsen og Ellie Lein 
 
 

 

 

 

STATUS ØKONOMI 
 

• Ingen store endringer siden sist møte, vi venter fortsatt på faktura fra Sjusjøen Booking 

for å kunne avstemme og utfakturere juniorsamlingen i uke 40, den er purret på. 

• Budsjett 2018 vil stå på agendaen på neste LK-møte 4. desember. 

 

 

 

SESONGEN 2017-18 
 

Terminlister 
 

Turrenn 

Følgende endringer er gjort i etterkant av Høstmøtet: 

• Søre Ål-runden avlyses ikke, men flyttes til lørdag 10. februar 

• Mellerunden flyttes derfor tilbake til lørdag 24. februar, som opprinnelig søkt om, dette ble 

flyttet pga. kollisjon med Søre Ål-runden. 

• Hafjell Ski Marathon blir stående søndag 25. februar, som vedtatt på høstmøtet. 

• Sen rennsøknad fra Gransmarkrundet er godtatt søndag 25. februar. 

 

Langrenn 

Sen rennsøknad fra Sør-Aurdalsrennet, det jobbes med å finne en egnet dato. 

 

Forespørsel fra ØTI v/ Erik Lagethon 

Det har kommet en forespørsel fra ØTI om å bytte datoer for Hafjell Ski Marathon og Øyersprinten. 

Torbjørn Broks Pettersen og Stein Plukkerud erklærte seg inhabile i saken. 
 

Etter en kort diskusjon vedtok LK å la rennene stå som vedtatt på Høstmøte. En evt. bytte av dager vil 

trolig skape endring i flere renn, bl.a. Vind-sprinten cross, som da vil falle på samme dag som 

Øyersprinten. I tillegg ønsker LK å følge prinsippet om at det er Høstmøtet ved klubbene som 

godkjenner terminlistene, og vil helst unngå altfor mange endringer i etterkant. 
 

Torbjørn utformer et svar til ØTI. 

 

KM 2018 

Vi venter fortsatt på en endelig avklaring fra NSF vedr. dette, avgjørelse skal etter planen tas i løpet av 

uke 44.  

 



Fordeling av TD’er 

Torbjørn tar et møte med Hanne Kvåle og får på plass en endelig oversikt over TD’er, jobber videre 

med den foreløpige oversikten som ble laget på LK-møtet på Gardermoen. 

 

Kretscuper 
 

• Toten Sparebank - Torbjørn kontakter mht. avtale 

• Rudsbygdrennet – har søkt om å arrangere renn i fri teknikk, men innspill på høstmøtet tilsa 

at det bør være klassisk. Torbjørn har vært i kontakt med arrangør og vil gjøre en befaring av 

traseen i løpet av kort tid og gjøre en vurdering mht. stilart. Inntil videre blir det stående som 

fri teknikk. 

 

 

Poengfordeling kretscuper 

Etter diskusjon på Høstmøte langrenn 18. oktober fikk LK mandat til å se på ny fordeling av 

poengfordeling i kretscupene, samt vurdere bruken av doble poeng i siste renn.  
 

Torbjørn presenterte et oppsett basert på det poengsystemet som brukes i bl.a. ScanCup. Dette 

poengsystemet differensierer mindre mellom de beste og nest beste – og nedover. Med dette systemet 

håper man å unngå for store poengdifferenser og at cupene er avgjort allerede etter 2-3 renn.  
 

LK vedtok også å droppe doble poeng i siste renn. 

Ny ordning prøves ut sesongen 2017-18 og evalueres på Vårmøte Langrenn. 

 

Plass Poeng  Plass Poeng 

1 50  16 15 

2 46  17 14 

3 43  18 13 

4 40  19 12 

5 37  20 11 

6 34  21 10 

7 32  22 9 

8 30  23 8 

9 28  24 7 

10 26  25 6 

11 24  26 5 

12 22  27 4 

13 20  28 3 

14 18  29 2 

15 16  30 1 

 

 

 

Samlinger 
 

Snøsamling 15-16 år, Lygna, 15-17. desember 

Åslund Transport sponser samlingen med kr. 10.000. 

Pr. nå 23 påmeldte, påmeldingsfrist 10. november. Vi har forhåndsbetalt for 44 sengeplasser, vil følger 

opp med remindere både på sosiale medier og inn mot miljøene. 
 

Opprinnelig plan var å kombinere samlingen med THL-rennet på søndag. Nå har Lygnarennet blitt 

flyttet til samlingslørdagen, men har blitt oppfordret til å sette opp 15-16-årsklassene først på 

rennprogrammet. Stein og Lillann følger opp mht. program/opplegg for samlingen. 

 

 



Status nasjonale renn 2017-18 
 

• Overnatting – under kontroll, Ellie følger opp 

• Smøreboder, frist 1. november 
 

• Fordeling hovedledere junior 2017-18: 

 - NC Beitostølen: Håvard og Robert  (Lillann kommer også opp 1-2 dager) 

 - NC Holmenkollen: Håvard og Lillann 

 - NM jr. Steinkjer: Håvard og Torbjørn 

 - NM del 2 Alta: Ragnhild og Robert 
 

Ansvarsoppgaver hovedleder HL/NM/NC junior og senior 

Ragnhild har laget et forslag som ble diskutert og godkjent på møtet. 

Dokumentet legges i skikretsens Dropbox. 

 

 

Status Kurs og kompetanse 
 

Gjennomførte kurs høsten 2017: 

• Trener 1 barmark Lillehammer v/ Sandra Lyngstad, 15-16. september, 7 deltakere 

• Trener 1 barmark Hadeland (Svea) v/ Sandra Lyngstad, 14. oktober, 8 deltakere 

• Trener 1 barmark Midtdalen v/ Marianne Myklebust – 3 kvelder sept/okt, 16 deltakere 

• TD- og arrangørkurs ifbm. Idrettshelga Innlandet, Lillehammer, Torbjørn, lørdag 28. oktober, 

12 deltakere 
 

Snømoduler på Lillehammer, Svea og i Midt- eller Norddalen er under planlegging. 

Det har ikke kommet inn ønsker fra klubber om andre kurs. 

 

 

ANNET 
 

• Klær er bestilt, forventet levering i uke 46/47. 
 

• Beredskapsplan for Oppland Skikrets tas opp som egen sak på styremøte mandag 6. 

november. 
 

• Oppfølging Norddalen 

Skimiljøet i Norddalen har tatt kontakt med skikretsen med ønsker om hjelp. Torbjørn har en 

dialog med miljøet der oppe og ser på muligheten for å reise oppover ifbm. med en samling for 

å se på hva vi kan bistå med. 

 

Datoer framover: 
 

• Mandag 6. november Styremøte Oppland Skikrets 

• 17-19. november Beitosprinten 2017 

• 24-26. november NC Gålå/ Gålåsprinten 2017 

• 1-3. desember  World Cup Lillehammer 

• Mandag 4. desember LK-møte 

• 8-10. desember  Natrudstilrennet / VM-mønstring junior  

 

Neste LK-møte er mandag 4. desember kl. 18.00 

 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer 31. oktober 2017 


