
REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

Mandag 17. oktober 2016 

Fakkelgården, Lillehammer 

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

Robert Granseth, Håvard Nyhagen og Ellie Lein 
 

 
 

 

 
 

Nytt LK-medlem 
Norddalen har fortsatt ikke respondert mht. nytt LK-medlem, aller helst 15-16 år. 

Torbjørn følger opp videre, gir dem frist til torsdag med å komme opp med kandidat. Hvis de ikke 

gjør det, prøver LK å finne en egnet kandidat fra en annen region, som kan presenteres på LKs 

høstmøte 27. oktober. 

 

 

Sportslig aktivitet høst 
 

Gjennomført: 
 

 Storsamling Beitostølen, 17-18.september 

Svært vellykket breddesamling, også bra opplegg for de voksne – men det hadde vært 

ønskelig med mange flere deltakere/klubber til stede. 

 

 Juniorsamling Natrudstilen uke 40 

24 deltakere, vellykket samling. Gode tilbakemeldinger på Ole Martin Storlien, som tok 

over hovedtrenerjobben på svært kort varsel. Ragnhild gjorde en strålende jobb med å få 

trenerkabalen til å gå opp. 

 
Under planlegging: 

 

 Snøsamling 15-16 år Natrudstilen 25-27. november 

Det inviteres til samling etter samme lest som i fjor, med NTG som trenere. 

Ansvarlig for LK, Robert, har kontakt med Sandra Lyngstad og følger opp der. 

Ellie lager sak på hjemmesiden med invitasjon og link til påmelding via Questback. 

 

 

 

OSK økonomi 
Det har ikke skjedd veldig mye i OSK/LK sin økonomi siden sist møte. 

 

 

 

TVI økonomi 
Torbjørn ga en kort økonomisk status i Team Veidekke Innlandet. 

Mer informasjon vil bli gitt etter møte i styringsgruppa 26. oktober. 

 

 



Cup-sponsorer 

 Toten Sparebank: Signert 1-årig avtale med samme vilkår som fjorårssesongen. 

 GD: Signert 3-årig avtale, uten ren økonomisk kompensasjon. 

 Gålå: Er i dialog med Gålå om 2-årig avtale, Torbjørn følger opp. 

 

 

 

Terminliste 
 

Status turrenn: 

Søre Ål-runden og Hafjell Ski Marathon ligger på samme dato. Hanne har jobbet med saken, men 

ingen av arrangørene ønsker å bytte dato. LK ønsker ikke å tvinge noen og lar det stå som nå – så 

får høstmøtet avgjøre. Ellers ok. 

 

Status langrenn: 

Avslutningshelga på Beitostølen er i boks, 25-26. mars, med cupavslutning og KM stafett. 

LK støtter forslag til fordeling av cuprenn 2016-17, legges ut til høring, frist 20. oktober. 

 

 

Høstmøter 
 

NSF, 21-23. oktober 

For OSK/LK stiller Torbjørn, Ragnhild, Robert (Ung i sporet), Hanne (som NM-arr) og Håvard 

 

OSK, torsdag 27. oktober kl. 18.00 på Birkebeineren Hotel, Lillehammer 

P.t. 15 påmeldte fra 9 klubber, ekskl. LK. Påmeldingsfrist utvidet til søndag 23. oktober, LK-

medlemmene bes gjøre en jobb i sine regioner. 
 

Torbjørn sender ut ppt-presentasjonen fra 2015, hver og en oppdaterer sine respektive deler. 

 

 

  

Eventuelt 
 

Klær 

Det er et ønske om bl.a. ytterjakke som tåler regn. Torbjørn kontakter Ståle Buraas i 

ActiveBrands. 

 
 

Neste LK-møte 

….mandag 21. november kl.18.00 på Fakkelgården 

 

 

 
Referent Ellie 

Lillehammer, 17. oktober 2016 


