
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 3. desember 2018 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

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

Robert Granseth, Lillann Gulbrandsen, Stein Plukkerud og Ellie Lein 

 

 
 

 

 

 

ØKONOMI 
 

Regnskap pr. 30.11.18 

Regnskapet ble kort gjennomgått, ligger an til et overskudd på ca. 30.000.  

Dette skyldes primært besparelser på Drift komité og Juniorsamlinger, samt økte inntekter på 

grentilskudd og sponsorinntekt Gålå. 

 

Budsjett 2019 

Budsjettposter ble gjennomgått og LK landet på et forslag til budsjettert underskudd på 80.000. Da er 

det ta godt i mht. kostnader og mer forsiktig mht. inintekter. Budsjettet skal legges fram for 

godkjenning på skikretsstyremøte mandag 10. desember. 

 

 

 

STATUS SESONGEN 2018-19 
 

Terminlister/TD 
 

• To avlyste renn: 11.11 Synnfjellrennet og 24.11 Vasetrennet, pga. lite snø 

• TD-fordeling langrenn og turrenn ok. 

 
KM 2019, fordeling ansvar LK 
 

• 13.01.19 Karidalen F indv. start: Lillann 

• 26.01.19 Dombås, K sprint: Håvard og Stein 

• 27.01.19 Dombås, K fellesstart: Håvard og Stein 

• 07.04.19 Lygna, stafett: Lillann og Håvard og Robert (?) 

 

Avslutningshelg Lygna 

Fra LK deltar Lillann, Håvard, Ragnhild og Robert.  

Robert hovedansvarlig for poengliste lørdag. 

 

 

 

 

 



Samlinger 
 

• Gålå 7-9. desember 

30 deltakere, trenere Sandra og Trond fra NTG, bor på hytter + mat på Wadahl, alt under 

kontroll 

 

• Juniorsamlinger 

Blir ingen flere samlinger på denne siden av nyttår. 

Det må være litt opp til de ulike juniormiljøene om de ønsker å samles på tvers av teamene.  

LK satser på å utfordre miljøene på samme måte som før denne sesongen, dvs. oppfordre dem 

til å invitere inn de andre teamene til åpen trening, på omgang.  
 

Stein er ansvarlig for oppfølging. 

 

 

• Nasjonale renn, status overnatting 
 

✓ NC jr. Konnerud 11-13.januar; snart i boks etter en del fram og tilbake 

✓ NC sr. Nes 18-20. januar; ok 

✓ NM del 1 Meråker 31. jan-3. februar; ok – venteliste 

✓ NC jr. Åsen 8-10. februar; ok 

✓ NC sr. Hommelvik 15-17. februar; ok 

✓ HL Gålå 1-3. mars; ok 

✓ NM junior Savalen; ok 

✓ NC sr. Harstad  -  frist 15. januar 

✓ NM del 2 Lygna – frist 20. desember 

 

• Status Smøreboder 

Bestilling fra klubber/team ok, Ellie følger opp inn mot renn og bestiller fortløpende. 

 

 

Status kurs/kompetanse 

• Trener 1 snø Vågå (Mån) 3. og 17. januar, Marianne Myklebust 

• Trener 1 snø Lillehammer 16. og 30. januar, Sandra Lyngstad Hennum  

• Trener 2 Vind/Gjøvik  11-13. januar (snø), Sebastian Aagnes 

 

Møteplan 2019 

Følgende møteplan ble vedtatt: 
 

• Mandag 14. januar 

• Mandag 4. mars 

• Mandag 1. april 
 

• Evt. mandag 6. mai hvis behov 
 

Andre møter våren 2019: 
 

• Fredag 10. mai  Skikretstinget 2019, Ilsetra 

• Lørdag 11. mai  Vårmøte alle grener OSK, Ilsetra 

• Helgen 14-16. juni NSF Vårmøter, Gardermoen  



 

Status Handlingsplan 2017-19 
Vi har stort sett oppnådd alt vi satte oss fore, bortsatt fra lokal arrangørhåndbok, legge 

treningsmoduler til samlinger og avsette økonomi til utdanning av unge trenere. 

LK ble utfordret på høstmøtet til å sette inn tiltak som kan bidra til å redusere frafallet i 

ungdomsklassene i langrenn. Dette ønsker LK å ta tak i, gjennom å arrangere samlinger for 

aldersgruppen 12-14 år. I tillegg til å fremme samlinger på tvers av grener. 

 

Forslag på samlinger 2019: 
 

• Xtrem Spræk, på tvers av grener, for aldersgruppa 7-9. klasse, neste samling er 4-5. mai 2019. 

• Rulleskidag f.eks. på Birkebeineren, en lørdag ultimo mai/primo juni, for aldersgruppem 13-16 

år. Skikretsen sponser trenere og mat. 

• Legge en dagssamling parallelt med høstmøte i skikretsen, gjerne på tvers av grener. 

 

I tillegg ønsker LK å sette av en litt pott med penger i budsjettet, som klubbene kan søke på for å: 

 

• Støtte til å utdanne unge trenere 

• Støtte til å arrangere dagssamlinger der de inviterer inn andre klubber 

 

 

 

 

 

 

Neste LK-møte, mandag 14. januar på Idrettens Hus, Lillehammer 

 
 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer 4. desember 2018 


