
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 13. mars 2023 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

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

Robert Granseth, Gunnar Vestad, Lillan Gulbrandsen og Ellie Lein 

 
 

 

 

 

 

ØKONOMI 
 

 

 
Årsregnskap 2022 
LK gikk med et underskudd på kr. 35.090 i 2022 
Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på kr. 30.000. 
 

LK har pr. 31.12.22 en positiv egenkapital på kr. 399.784 

 
Regnskap Team Elon Innlandet 
Føres av Oppland Skikrets f.o.m. 2021. 
Team Elon Innlandet gikk med underskudd på kr. 207.085 i 2022. 
EK pr. 31.12.22 er på kr. 433.682. 
 
TEI hadde det budsjettert underskudd på kr. 100.000. Avviket på drøyt 100.000 skyldes primært økte 
kostnader ifbm. renn. 
 

 
Oppland Skikrets (uten TEI) 
… gikk med et samlet underskudd på kr. 229.596, budsjettert underskudd var på kr. 216.500. 
Skikretsens samlede EK pr. 31.12.22 er på kr. 4.210.919. 

 
 
Regnskap LK pr. 28.02.22 
… ble kort gjennomgått på styremøtet. Ingen store avvik jf. med budsjett. 

 
 

 
 



STATUS SESONGEN 2022-23 
 

 

Status turrenn 

 

Ingen renn er avlyst, men de mindre rennene sliter med deltakelsen. 

Inn på terminlista: Janteloppet 1. april. 

 

 

Status langrenn 

 

Avlyste renn 

• Heidalsrennet, få påmeldte 

• Eggeåsrennet, få påmeldte 

• Tessandsprinten, få påmeldte 

 

De mindre lokale rennene litt utenfor kjerneområdene, som ikke får cupstatus, sliter med å få 

deltakere. Noen cuprenn har også hatt overraskende få deltakere, bl.a. Myrskogrennet og KK-rennet. 

 

 

Kretscuper 

Alle kretsrenn har gått som planlagt. 

Men fortsatt en trend med sviktende deltakelse – noe bør gjøres! 
 

GD, prioriterer ikke redaksjonell omtale lenger, kun 2 av 5 renn er dekket. Bør vurdere ny sponsor!! 

 

 

 

Evaluering KM (sprint Gålå) 

Sprinten var lagt opp som poengsprint, der alle gikk prolog og 3 heat, dvs. ingen finaler. 

Det er i utgangspunktet et bra opplegg, der alle får gå flere heat og får matchet seg bra. Det var også 

mange gode tilbakemeldinger på Gålå, i tillegg til noen som  var mer skeptiske. 

 

I KM ble det ev case at en løper ikke stilte til start i det siste heatet, han ble da ranket sist og fikk 6 

poeng – og ble nr. 3 totalt, selv om han ikke hadde gått alle heatene. 

 

Til neste gang bør det opplyses på forhånd at man må stille til start i alle heatene for å telle med i 

sammendraget. Dersom man ikke stiller i f.eks. siste heatet, vil man bli plassert sist i klassen. 

 

Det er ønske om å fortsette med poengsprint, men opplegget bør presiseres enda bedre i forkant, 

kanskje skal det gjøres på nasjonalt nivå. LK ønsker derfor å utfordre NSF/LK om å lage et nasjonalt 

regelverk på opplegget. Ansvarlig: Torbjørn. 

 

 

Avslutningshelg i Karidalen 25-26. mars 

Robert er der begge dager, Ragnhild stiller på søndag. 

Poengliste kretscuper, Ellie kontakter ØTS. 

 

 
 

 



NASJONALE RENN 
 

 

• Rapporter fra gjennomførte renn 

 

o NM del 1 Vind 

Kretsleder: Ragnhild 
 

Vellykket arrangement, synd med avlysning av skiathlon pga. kulde, men riktig 

beslutning. En del kritikk av stafetten, som ble forkortet pga. kulde, og pga. TV-

sendingen ble løpere som ble tatt igjen tatt ut av rennet. 

 
 

o NC junior Voss 

Kretsleder: Gunnar 
 

Fint, kompakt arrangement, raske løyper. Mye vær, men knirkefritt gjennomført. 

Bodde litt spredt ettersom Lillehammer SK bodde for seg selv (pga. booking-

logistikken til NSF) 

 
o NC senior Åsen 

Kretsleder: Ragnhild 
 

Bra arrangement. Mye nedbør dag 1, deretter flott vær. 

Som alltid vanskelig å finne fram til skistadion for nye       

 
o Hovedlandsrennet Meråker 

Kretsledere: Robert og Håvard 

Smøreopplegget  

… skal evalueres, både av utøvere, foreldre og krets. Vil bli tatt opp på NSF/LK 

vårmøte. 
 

Innlevering, produksjon og utlevering fungerte bra. 

Men de var ikke nok sperringer på stadion, slik at det var en stor flyt av foreldre inne 

på området. 
 

Mange hadde bestemt seg på forhånd at dette ikke ville gå bra. Det er også observert 

flere tilfeller av ski som har blitt preppet av foreldre etter utlevering (=juks!) 

 

Smøresjef Lars Wadahl og Bjørnar Bakken stod på med imponerende innsats og 

holdning. Mye lærdom med til HL på Gålå neste år. 

 

Stafettuttak 

Det ble gjort en feil i uttaket, dette har blitt beklaget til den det gjaldt i etterkant. Dette 

ble prøvd å rette opp på, men endringer var ikke tillatt. Torbjørn svarer på innsendt 

epost på vegne av LK. 

 

Kriteriene for uttak bør tas opp til vurdering og evaluering inn mot ny sesong. 

 

 

 

 

 



o NM junior Alta 

Kretsleder: Gunnar og Lillann 
 

Bra arrangement, mange gode resultater. 

Vedr. stafettuttak – det kan være greit å ha en prinsipiell løsning dersom det oppstår 

sykdom på de seedede lagene. Kan luftes på vårmøte. 

 

Mye logistikk med transport av utstyr, men det ble bra til slutt. 

 

 

 

o Kong Haralds Ungdomsstafett 

Kretsledere: Robert og Håvard 

Smørere: Tom Borgen 
 

Hyggelig helg, gode resultater. 

Kan det være en idé om NSF tar over arrangementet? Ellie gir tilbakemelding til 

arrangør. 

 

 
o NC senior Mjøsski 

Kretsleder: Ragnhild 
 

Alt bra. 

 

 

• Gjenstående renn  

 

o NM del 2/NC junior finaler Tolga/Savalen 

Kretsleder: Gunnar 

 

 

MØTER 
 

• OSK Vårmøte 2023 

Arrangeres lørdag 13. mai på Sillongen Toten Hotel, som en forlengelse av Skikretstinget. 

 

Valg LK, Robert, Gunnar og Håvard står på valg. 

Lillann og Håvard ønsker å gå ut, må finne erstattere. 

Robert tar gjenvalg. 

 

• NSF Vårmøte 2023 

Helga 16-18.juni i Oslo-området. 

Alle fra LK som ønsker å delta, kan bli med 

 

 

 

Neste LK-møte mandag 24. april 2020 kl. 18.20 på Idrettens Hus, Lillehammer. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 14. mars 2023 


