
REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 15. oktober 2018 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Ragnhild Soleng, Håvard 

Nyhagen, Robert Granseth og Ellie Lein 

 

Forfall: Lillann Gulbrandsen og Stein Plukkerud 
 

 

 

 

ØKONOMI 
 

Regnskap pr. 30.09.18 

Regnskapet ble kort gjennomgått, ligger fortsatt bra an jf. med budsjett. 

 

 

STATUS TERMINLISTER 2018-19 
 

Turrenn  

Det har kun kommet en henvendelse, flytting av Totenåsløpet fra 10/2 til 9/2. Ok. 

 
Langrenn 

Det har tilkommet følgende endringer: 
 

• Natrudstilrennet arrangeres kun lørdag 8. desember, da Sjusjørennet arrangeres søndag 

(Hedmark Skikrets) 

• Bøverbrurunden, flyttes fra 16. februar til 9. mars etter eget ønske 

• Lemonsjørennet, flyttes fra 16. februar til 23. mars etter eget ønske 

• Snauhaugrennet (inngår i TB Cup), flyttes fra 17. februar til 3. mars pga. kollisjon med 

Ungdommens Holmenkollrenn 

Torbjørn sjekker med Gjøvik SK vedr. sprintrenn 16. mars (Gålå Cup) 

Avslutningshelg, cuper og KM stafett, 6-7. april. 

Arrangørmiljøet på Gålå har dessverre sett seg nødt til å si fra seg arrangementet, da de allerede har to 

store arrangement denne sesongen, Gålåsprinten og Hovedlandsrennet, som medfører en stor 

belastning på de frivillige. 
 

Det har også kommet innspill på at denne helga kolliderer med Liatoppen, skiskytternes avslutning. 

Bakgrunnen for å velge denne helga, var at det helga før er NM del 2 på Lygna, og skikretsen har en 

policy for å unngå store renn når det arrangeres mesterskap i kretsen. Helga etter er det palmehelg. 
 

Ellie sender og legger ut informasjon, sjekker om det er noen som kan tenke seg å ta på seg 

arrangementet, enten 6-7. april eller 13-14. april. 

 

Innspill vedr. Duathlon/Skiathlon  

Lillehammer Skiklub har kommet med innspill til bruk av Duathlon/Skiathlon, klikk her. Dette vil bli 

tatt opp til diskusjon på Høstmøtet. 

 

https://www.skiforbundet.no/EPiServer/CMS/Content/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/2018-19/terminlister-td-mm/innspill-duathlon-som-stilart-sesongen-2019.pdf,,77145?epieditmode=False


KM 2019 

• Søndag 13. januar: KM indv. start, fri teknikk, Karidalen Skisenter 

• Lørdag 26. januar: KM sprint, klassisk, Dombås Skiarena 

• Søndag 27. januar: KM fellesstart, klassisk, Dombås Skiarena 

• Søndag  7 .april:     KM stafett, sted uavklart 

 
Kretscuper 

Renn er fordelt etter beste evne og rettferdighetsprinsipp. 

LK foreslår 6 renn + finale (totalt 7 renn), hvor man kan stryke 1 av de 6 første rennene. 

Poengskala som ble testet ut 2017-18-sesongen foreslås videreført, tas opp på Høstmøtet. 
 

Avtaler med GD og Toten Sparebank er i boks,  

Torbjørn følger opp ny avtale med Gålå AS ved Ole Muriteigen. 

 
Fordeling TD’er 

Ellie setter opp forslag til fordeling av TD med utgangspunkt i innkomne ønsker og LKs første, røffe 

utkast. 

 

 

SAMLINGER 
 

Interkretssamling (15-16 år), helgen 31. aug – 2. september, Natrudstilen 

84 påmeldte deltakere, 51 fra Oppland og 33 fra Hedmark, 79 oppmøtte deltakere. 

Vellykket samling, både sportslig og sosialt, fornøyde deltakere. Det fungerte bra med hytter og 

Sjusjøen Cafe. Fint med fem voksne ledere på så mange. Trenere fra TVI, kunne gjerne ha vært en 

trener til på langkjøring søndag, ellers bra. 

 
Kretssamling (15-16 år), 7-9. desember, Gålå 

• Ansvarlige ledere, Lillann og Håvard 

• Booket 6 hytter á 8 personer (Gålå Grend på nedsiden av skistadion) + 4 rom på Gålå 

Høgfjellshotell.  

• Mat er booket på Wadahl, Ellie sjekker om dette kan flyttes til Gålå H.hotell. 

• Trenere fra NTG, Ellie kontakter Sandra Lyngstad. 

• Ellie lager invitasjon, påmelding, informasjon hjemmeside m.m. i løpet av uke 42 

 
Juniorsamlinger 

GTL inviterte til en åpen sprintøkt i Karidalen lørdag 22. september, svært bra oppmøte. 
 

Neste påtenkte samling er i regi av Lillehammer SK v/Petter Blindheim. Robert ber ham kontakte 

Stein mht. planlegging av dato og opplegg. Informasjon oversendes Ellie, som legger det ut. 
 

I tillegg planlegges det en samling i en konkurransepause i løpet av vinteren. 

Oppfordre NTG til å invitere til en åpen fellesøkt/testrenn f.eks. lørdag 10 dager før avreise NM junior. 
 

Det er satt av penger i budsjettet til juniorsamlinger, LK kan derfor sponse konkrete utlegg mot 

kvittering, f.eks. mat, i forbindelse med samlingene. 

 
Treningssamarbeid senior 

Det har fungert bra med fellestreninger denne høsten, med informasjon gjennom bl.a. Facebook-

gruppen Trening Langrenn Lillehammer, som brukes aktivt og pr. nå har over 600 medlemmer. Det er 

løst organisert, men det meldes om bra oppmøte. 

 



OVERNATTING NASJONALE RENN 
 

 

Hovedlandsrennet 2019 Gålå 

Bestilling avsluttet, totalt behov 25 rom, ok, alle får plass, Wadahl og Gålå Hotell 

 

 

NC/NM junior 

Bestilling avsluttet, fordeling gjøres av NSF/arrangør 

• NC Konnerud, 11-13. januar, venter på svar fra NSF 

• NC Åsen, 8-10. februar, venter på svar fra NSF 

• NM Savalen, 8-10. mars, ok 

OSK er plassert på Tavernaen i Alvdal, 98 senger, her vil det bli noen foresatte på venteliste. 

 
NC/NM senior 

• NC Gålå 23-25. november, Wadahl Hotel, ok 

• NC Nes, 18-20. januar, Scandic Airport Oslo, frist 20. november 

• NM del 1 Meråker, 31. jan-3. feb, Kirkebyfjellet Konferansesenter, frist 20. november 

• NC Hommelvik, 15-17. februar, Scandic Hell Hotell, frist 20. november 

• NC Harstad, 15-17. mars, Scandic Harstad Hotel, 15-17. mars, frist 15. januar 

• NM del 2 Lygna, 28-31. mars, Lygnasæter/Hotel Hadeland, frist 20. desember 

 

 

Bestilling smøreboder 

Informasjon med link til bestilling ligger ute på skikretsens hjemmesider, siste frist 1. november. 

 
 

 

 
STATUS KURS/KOMPETANSE 
 

• Trener 1 barmark Lillehammer oktober, 2 kvelder 

16 deltakere fra Lillehammer SK, Søre Ål IL, Roterud IL, ØTI, Tormod Skilag, IL 

Kolbukameratene og Hadeland Trekkhundklubb. 

Kursholder Sandra Lyngstad Hennum 

 

• Trener 1 barmark Vågå 

11 deltakere, lørdag 20. oktober, 

kursholder Ole Christian Golid 

 

• Trener 2, Vind/Gjøvik 

Opprinnelig satt opp 2 helger, hhv. uke 42 (2018) og uke 2 (2019). 

Kun 4 påmeldte til uke 42, dette avlyses,  

to til som kan i uke 2, dette opprettholdes, finner ny helg i mai/juni for barmark, 

kursholder Sebastian Aagnes. 

 

 

 

 

 



 

NSF HØSTMØTE helgen 19-21. oktober, Oslo 

Påmeldte fra OSK: Torbjørn, Ragnhild, Lillann, Robert, Håvard og Stein (?) 

 

 

OSK HØSTMØTE onsdag 31. oktober, Lillehammer Hotell 

Inkl. utdeling av plaketter og fat 2017-18, starter kl. 18.00. 

LK møter kl. 17.00 

Påmeldingsfrist 25. oktober 

 

Agenda og ppt-presentasjon ble gjennomgått. 

Ellie ferdigstiller sine deler, markerer tekst som må endres med rødt og legger den i Dropbox i løpet av 

uke 42.  

 

 

 

STATUS ARRANGØRHÅNDBOK 

Det ble vedtatt på Vårmøtet at LK skal jobbe med å lage en arrangørhåndbok som skal presenteres på 

Høstmøtet 31. oktober. Torbjørn og Stein følger opp saken inn mot OSKs høstmøte. 
 

 

 

STATUS HANDLINGSPLAN 2017-19 
Her mangler arr. håndbok, ellers godt i rute jf. med prioriterte oppgaver. 

 

 

 

Neste LK-møte, onsdag 31. oktober ifbm. Høstmøte på Lillehammer Hotell, 

deretter mandag 3. desember på Idrettens Hus, Lillehammer 

 
 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer 16. oktober 2018 


