
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Onsdag 9. september 2020 

Via Teams 
 

 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Ragnhild Soleng, Håvard Nyhagen, 

Lillann Gulbrandsen, Robert Granseth, Gunnar Vestad og Ellie Lein 

  
 

 

 
 
 

Evaluering interkretssamling 15-16 år, 28-30. august 
Det ble en veldig bra samling, ting fungerte bra, vi har fått gode tilbakemeldinger i etterkant. 

Litt utfordrende med kontakt med Mosetertoppen i forkant, men alt falt på plass til slutt. 
 

• Boforhold: Brukte 4 storhytter, god plass til å fordele maks 2 på hvert rom, god tilgang til bad 

og dusj. 

• Mat: Levert på hyttene fra Skavlen restaurant. Litt utfordringer med mat dag 1 (lite mat), ble 

justert opp da de fikk beskjed. Ganske mye mat til overs, Lillann har gitt tilbakemelding til 

Skavlen. 

• Treningsopplegg: Utetimen fredag kveld, rulleski/spent og hurtighet lørdag, myrtrening 

søndag. Fin stadion, fint område å være i, nok trenere, opplegget fungerte bra. 
 

To utøvere fra Hedmark satt i karantene etter samling pga. smitteutbrudd i Hamar, ingen av dem 

testet positiv for Covid-19. 

 

 

Neste samling, 13-15. november: 

Vi ha tilgang til 1 storhytte+ 4 anneks ledig. Ellie kartlegger totalt antall senger i tråd med 

smittevernregler, ut ifra dette settes et maks antall deltakere. 
 

Ellie legger ut sak på hjemmesidene i uke 38, med info om førstemann til mølla. Påmeldingslink åpnes 

i uke 42, dvs. etter høstferien, 

 

 

 

 

TERMINLISTER 2020-21 
 

Torbjørn har gått gjennom alle rennsøknader og la fram forslag til endringer til diskusjon i LK. 

 

Turrenn 

• Inga Låmi, kjøpt tilbake av Lillehammer Skiklub, satt opp 13. mars, vurderes flyttet dersom X 

Games lander på samme dato.  

• Mellerunden utgår, men Skrautvål IL er i dialog med tidligere arrangører om overtakelse av 

Valdresmarsjen. Ellie sender dem oversikt over terminliste slik den ser ut p.t. 

• Kjøldilten, rennsøknad og dato kommer 

• Nyskapningen Vingrom Opp flyttes fra Langrenn til Turrenn 



 

Langrenn 

Jf. med fjorårets terminliste mangler rennsøknader fra Madshussprinten (Biri IL) og Sør-

Aurdalsrennet (Bagn IL) Begge arrangørklubber har mottatt epost med en påminnelse. 

 
Forslag til flytting av renn 

• Heidalsrennet, flyttes fra 6/2 til 23/1 

• Moskusrennet, flyttes fra 6/2 til 7/2 

• Åpningsrenn Myrskogen flyttes fra 14/2 til 7/2 

• Skrautvålrennet flyttes fra 13/3 til 6/3, forespørres om å arrangere sprintrenn 

• SWIX-rennet flyttes fra 20/2 til 16/1, forespørres om å arrangere KM sprint 

 

Ellie kontakter disse. 

Torbjørn kontakter Øystre Slidre vedr. Nyttårsrennet 

 

 

KM 

• KM-helg 30-31. januar: Kun en søker, Beitostølen – distanserenn F og K. 

• KM stafett: Foreslås som en del av avslutningshelga kretscuper, der Lillehammer SK har søkt, 

palmehelga, søndag 28. mars. 

• KM sprint: Ingen søkere, LK ønsker å utfordre Vind IL/SWIX-rennet, 6. februar,  Ellie følger 

opp. 

 

Kretscuper 

Forslag til fordeling gjort med vekt på jevn fordeling av stilarter, arrangører, geografi og datoer. 

Lillehammer Skiklub har søkt om og foreslås som arrangør for avslutningshelg. 

 

Videre framdrift 

Avklaringer gjøres i tråd med punktene over. 

Så snart disse er gjort, legger/sender Ellie ut forslagene til høring, med høringsfrist 5. oktober. 

Oppfølging av terminlister gjøres på neste LK-møte, 12. oktober.  

Endelig godkjenning gjøres av klubbene på skikretsens høstmøte 24. oktober. 

 

 

 

 

CORONA 
Torbjørn gjorde kort rede for status og ulike mulige scenario for nasjonale renn sesongen 2020-21, 

hhv. scenario 1 (max. 200 deltakere på arrangement), 2 (max. 500) og 3 (ingen øvre grense) 
 

For krets/klubb vil mange kretsrenn kunne arrangeres selv med scenario 1. Men det kan bli krevende 

med KM og de største arrangementene. 

 

Vil bli viktig å utarbeide veiledere for arrangement, samt være gode på informasjon ut til arr.klubbene. 

Sentralt tema både på skikretsens høstmøte 24. oktober og TD-/arrangørkurs 28. oktober. 

 

 

 

 

 



HØSTMØTER 

 
NSF Langrenn 

… tirsdag 13. oktober kl. 18.00 – 21.00 via Teams 
 

NSF sender ut digital møteinnkalling, det er ønskelig at alle i LK som har tid blir deltar (lyttende) 

 

 

Oppland Skikrets 

… lørdag 24. oktober kl. 10.00 – 15.00 på Lillehammer Hotell (grenmøte etter lunsj) 

 

 

FIS har sine møter digitalt i månedskiftet september/oktober, 

etter søndag 4. oktober vet vi mer konkret hva FIS legger opp til, som igjen vil legge føringer for hva 

som skjer nasjonalt. 

 

 

 

EVENTUELT 
 

TD til ØTS-rennet 26. september 

TBP følger opp, frist fredag 11/9 

 

Ny avtale Toten Sparebank 

Søknad er sendt inn, venter på tilbakemelding 

 

Resultatberetninger 2019-20, kvalitetssikring 

Dokumentet ligger i Teams, under Generelt/Filer/Beretninger langrenn 

Ellie har lagt inn alle resultater, men vil gjerne ha en kvalitetssikring fra de ansvarlige i LK. 

Senior ok, mangler for junior (Robert) og 15-16 (Håvard). 

Siste frist fredag 11/9. 

 

Forslag til ‘Årets klubb’ og ‘Årets ildsjel’ til NSF Langrenn 

Ellie foreslo å spille inn Vind IL, støttes av LK. Ellie lager en søknad og sender til NSF. 

Alle i LK oppfordres til å komme opp med forslag til ildsjeler som kan nomineres, forslag sendes Ellie. 

 

 

 

 

Neste LK-møte mandag 12. oktober kl. 18.00. 
 

Vi legger opp til et fysisk møte på Idrettens Hus, Lillehammer, med mindre coronasituasjonen skulle 

tilsi noe annet. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer 10. september 2020 


