
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 7. desember 2020 

Digitalt møte via Teams 
 

 

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

Robert Granseth, Gunnar Vestad og Ellie Lein 

 

Forfall: Lillann Gulbrandsen 

  
 

 

 
 

ØKONOMI 
 

 

Regnskap pr. 30.11.20 

Ettersom styre/admin ‘tar støyten’ for det økonomiske tapet ifbm. deltakeravgifter (ca. kr. 500.000), 

har ikke grenene tapte inntekter pga. korona. Korona har imidlertid ført til sparte kostnader ifbm. 

avlysninger. Dette fører til at LK ligger an til et overskudd på drøyt 60.000, mot et budsjettet 

underskudd på kr. 59.000 (før korona). 
 

LK dekker faktura fra Ole Henrik Evensen for smøreservice for Opplands utøvere som har fått race 

prep ifbm. NC Natrudstilen. Løperne faktureres for raceprep, ikke selve smøretjenesten. Torbjørn 

sjekker mht. utfakturering. 
 

 

Budsjett 2021 

Budsjett gjennomgått, det legges opp til et 0-budsjett for 2021. Budsjettet skal vedtas på styremøtet 14. 

desember. 
 

Det er stor usikkerhet mht. lederakkrediteringer til NC/NM senior, det meste av kretslederjobben kan 

gjøres via Teams. Men det er aktuelt å dekke kostnader for en smører i stedet, derfor legges det inn 

kostnader i budsjettet for de nasjonale rennene. 

 

 

SESONGEN 2020-21 
 

Turrenn 

• Kjøldilten har byttet dato (30. januar til 31. januar) 

 
Langrenn 

• ØST-rennet (5. des) og Gransrennet (6. des) avlyst pga. lokale koronarestriksjoner 

• Brandburennet (21. mars), kolliderer med Ungdomsbirken – Ellie kontakter Brandbu og ser 

på muligheten for å flytte rennet fram en eller to helger. 

 
TDer, status 

Alt under kontroll.  

TD-vester sendt ut til alle nye TD’er.  

Alle TD’er har fått tildelt TD-lisens. 



Junior/senior 2020-21 
 

• NM/NC senior – hotellreservasjoner ok, smøreplasser 

• NM junior – overnatting ok, lagt ut info om bestilling av smøreplasser gjennom skikretsen 

• Regioncup junior og 15/16; for utøvere i klubber tilknyttet Hedmark og Oppland Skikrets, 

samt utøvere som bor i Innlandet. 
 

o 23-24. januar; Lillehammer 

o 7. februar; Vind, Gjøvik (inkl. 15-16 år) 

o 13-14. februar; MjøsSki (inkl. 15-16 år) 

 

Gunnar og Robert gjorde kort rede for prosessen med etablering av cupen og gjennomføring av denne. 

Arbeidsgruppe består av representanter fra begge kretser og arr.klubbene. 

 

Det har kommet en henvendelse fra GTL vedr. seniortilbudet og renn for de nest beste seniorene. 

Dette er en problemstilling som må løftes til nasjonalt nivå, vi bringer det videre. 

  

 

Samlinger 
 

11-14 år 

• Lygna  Lørdag 23. august, cirka 40 deltakere 

• Karidalen Lørdag 19. september, over 50 deltakere 

• Valdres  Søndag 11. oktober, 29 deltakere 

• Natrudstilen Søndag 28. november AVLYST pga. korona 
 

 

15-16 år 

• Snøsamling 13-15. november på Mosetertoppen AVLYST pga. korona 

 

 

 

KM 2021, fordeling LK: 

• Lørdag 16. januar: SWIX-rennet på Vind, sprint: Håvard/Gunnar 
• Helgen 30-31. januar: KM Beitostølen; fellesstart og indv. start: Torbjørn/Robert 
• Søndag 28. mars: KM stafett på Lillehammer: Ragnhild/Lillann 

 
På alle KM-rennene skal utøvere fra klubber tilknyttet Oppland Skikrets prioriteres i første rekke. 

 

 

 

KORONA 

Skiforbundet har utarbeidet koronaveileder, med bl.a. maler for smittevernplaner og 

arrangementseksempler. Skikretsen har også utarbeidet enkle retningslinjer for klubbene som skal 

arrangere skirenn. I tillegg har Ellie tett dialog med de klubbene som skal arrangere i nærmeste 

framtid. Det er MYE nytt å tenke på for klubbene denne vinteren. 

 

Ellie har bistått Søre Ål IL ifbm. Natrudstilrennet og ga en kort status fra opplegg og praktisk 

gjennomføring av dette rennet, som er først ute. Mye jobb og bratt læringskurve, Ellie har hjulpet til 

med deltakerlister, ventelister og kartlegging støtteapparat. Søre Ål vil lage en rapport i etterkant, for 

erfaringsutveksling inn mot kommende renn. 

 

 

 



KURS OG KOMPETANSE 
 

 

Planlagte kurs: 

• Trener 1 snø Lillehammer: Januar 2021, kursholder Marianne Myklebust 

 

Grasrottrenerkurs 

Gunnar, Silje og Ellie deltok på møte med NSF Langrenn for et par uker siden, der hovedtema var 

Grasrottrenerkurs, trenerkurs og trenerutviklere. 
 

NSF Langrenn ønsker at 

• Skikretsen hjelper til med å sette opp Grasrottrener-kurs i en klubb pr. region, aller helst i 

løpet av januar. Naboklubber inviteres med. 

• Skikretsen gjør en jobb med å finne en eller flere personer i hver region som kan utdanne seg 

til å bli Grasrottrener-kursholder. 
 

Alle LK-medlemmer bes derfor ta kontakt med klubb(er) i sin region, frist før jul: 

• Ta en runde i egen region og sjekke om en av klubbene kan tenke seg å ‘hoste’ et 

Grasrottrener-kurs. 

• Sjekke/tenke etter om det er noen potensielle kursholdere i regionen. 

 

Ellie lager en sak på skikretsens hjemmeside/Facebook, som det kan henvises til. 

 

 

Nye trenerutviklere (kursholdere) 

P.t. har vi ingen egne kursholdere, vi ‘låner’ Marianne Myklebust fra Hedmark.  

LK bes tenke etter om de kjenner til noen aktuelle kandidater i sin region. Rollen som krusholder for 

grasrottrenerkurs kan være en bra ‘inngang’ til rollen. 

 

 

Mulig samarbeid med Skicrossen.com 

Øyvind Kvernen fra Skicrossen.com har vært i dialog med Søre Ål  IL og Lillehammer SK om mulig 

samarbeid om å arrangere skicrossrenn for barn (breddearrangement). De har bedt ham om å 

kontakte skikretsen, som han har gjort. 
 

Konseptet er fortsatt noe uferdig. Ellie tar en prat med Oslo skikrets, som også har hatt en dialog med 

ham.  

 
Møteplan 1. halvår 2021 

LK-møter  

• Mandag 18. januar  

• Mandag 8. mars        

• Mandag 26. april            

 

OSK Vårmøte 

• Søndag 30. mai, ifbm. Skikretstinget 2021 

 

NSF Vårmøte 

• Ålesund, 10-11. juni, ifbm. Skitinget 2021 

 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer, 7. desember 2020 

https://www.skicrossen.com/

