
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 14. januar 2019 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

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

Robert Granseth, Lillann Gulbrandsen, Stein Plukkerud og Ellie Lein 
 

 

 

ØKONOMI 
 

 

Årsregnskap 2018 

Prosessen er i gang. Det foreligger foreløpig ingen regnskapsstatus pr. 31.12.18, men det er ingen store 

endringer siden det som ble rapportert på LK-møte 03.12.18. LK ligger an til et lite overskudd for 

2018. 
 

Budsjett 2019 

Ble lagt fram og godkjent på styremøte 10.12.18. 

 

 

STATUS SESONGEN 2018-19 
 

Terminlister/TD 
 

• Godt i gang med skirenn, jevnt over god deltakelse og gode TD-rapporter 

• Et avlyst renn så langt i 2019, Åsvangrennet (pga. snømangel) 

• Det har vært gjort et par bytter av TD’er med bistand av kretsen, alle renn har oppnevnt TD. 

 
Nasjonale renn 

 

• Gjennomførte renn 
 

o NC jr. Konnerud 11-13.januar 

Gode resultater, sprintløype lagt om i siste liten (sen informasjon), noen utfordringer 

mht. parkering. Arrangøren har noen utfordringer som må løses inn mot neste års 

NM-arrangement bl.a. ble det ikke premiert iht. gjeldende regelverk, med flere 

skuffede utøvere. Hotellet fungerte bra, god og nok mat. 

 

• Status overnatting gjenstående renn 
 

o NC sr. Nes 18-20. januar; ok, Scandic Oslo Airport Hotel 

o NM del 1 Meråker 31. jan-3. februar; ok, Kirkebyfjellet Konferansesenter, 

      har fått en ekstra hytte, alle får dermed plass 

o NC jr. Åsen 8-10. februar; ok, Scandic Gardermoen Hotel 

o NC sr. Hommelvik 15-17. februar; ok, Scandic Hell Hotel 

o HL Gålå 1-3. mars; ok, har reservert rom på både Wadahl og Gålå, prøver evt. å få alle  

            inn på ett av hotellene dersom det lar seg gjøre 

o NM junior Savalen; ok, Frichs/Tavernaen på Alvdal 

o NC sr. Harstad; ok, siste frist for bestilling 15. januar 

o NM del 2 Lygna; ok, TVI bor på Hotel Hadeland, resten bor på Lygnasæter 
 

Det er p.t. ingen på venteliste, alle som ønsker overnatting gjennom skikretsen har fått plass. 



• Status Smøreboder 

Det er bestilt smøreplasser til alle renn. 

Til NM del 1 Meråker og NC Harstad er det kun Lillehammer Skiklub som har bestilt 

smøreplasser gjennom skikretsen, de ordner dette derfor selv inn mot arrangør. 

 

 

KM 2019 

• Søndag 13. januar; Karidalen, distanserenn fri teknikk, enkeltstart 

Lillann representerte LK. 

Selve rennet fungerte bra, god TD-rapport. Men litt kaotisk rundt premieutdelingen. 

 

• Gjenstående: 

o Helgen 26-27. januar; Dombås, distanse fellesstart klassisk og sprint klassisk 

o Søndag 7. april; Lygna, stafett 

LK ønsker at KM-arrangørene lager en kort egenevaluering av KM-arrangementene, Ellie følger opp. 

 

 

Avslutningshelg Lygna 6-7. april 

Ansvarlige LK: Robert (hovedansvarlig poenglister), Håvard og Ragnhild.  

    Lillann representerer både LK og arrangør. 

 

Overnatting LK; 

Ellie bestiller, Robert fredag-søndag og Ragnhild lørdag-søndag. 

 

Oppsett distanser 6. april, justert M17 og K17, ellers ok 

 

Oppsett stafett:  

• 13-16 år, 3 etapper, maks 45 år til sammen 

• Junior, 2-mannslag, 2 etapper hver 

• Senior, 2-mannslag, 2 etapper hver 

 

 

Status Team Veidekke Innlandet 

Gode sportslige resultater så langt i sesongen,  

2 utøvere tatt ut til U23-VM (Mathilde Myhrvold og Joachim Aurland. 
 

Økonomi – god kontroll. 

 

Veidekke har signalisert at de ikke ønsker å forlenge dagens avtale på tilsvarende vilkår. Ballen ligger 

inntil videre hos NSF, før man evt. kan gå ut og lete etter lokalt forankrede sponsorer. 

 

 

 



Status kurs/kompetanse 

• Trener 1 snø Vågå (Mån)  

3. og 17. januar, 10 deltakere, kursholder Marianne Myklebust 
 

• Trener 1 snø Lillehammer  

16. og 30. januar, 22 deltakere, kursholder Sandra Lyngstad Hennum  
 

• Trener 2 Vind/Gjøvik   

11-13. januar (snø), 7 deltakere, kursholder Sebastian Aagnes, neste kurs 6-8. september 

 

Basisturneen 

… arrangeres på Idrettsparken på Vind, Gjøvik, mandag 25. februar. Dette er et samarbeid mellom 

forbund, klubb og krets. Tema er snøproduksjon og bygging av skileikanlegg i snø. I tillegg vil 

Utetimen ha opplegg i anlegget uka etter, ettersom 25. februar er midt i skolenes vinterferie. 

KLIKK HER for å lese mer. 

Vi oppfordrer alle om å spre ordet om arrangementet i sine miljøer. 

 

 

Status Handlingsplan  
Ikke noe nytt p.t. 

LK følger opp vedtak fra forrige møte etter endt sesong. 

 

 

 

 

Søknad om ledsager til utøver (J14) med Aspergers syndrom 
 

Det har kommet en søknad om dispensasjon til bruk av ledsager for en utøver (J14) som har fått 

konstatert Aspergers syndrom. Det foreligger uttalelse fra jentas trener som støtter uttrykt behov, med 

tanke på at jenta ikke velger å droppe ut fra idretten. 

 

LK er positive til å teste ut en løsning der jenta kan gå med ledsager sesongen 2018-19, under følgende 

forutsetninger: 
 

• Gjelder kun på skirenn i Oppland, da dette er innenfor LK Opplands myndighetsområde 

• Ledsager må ha løst lisens, enten helårs- eller engangslisens 

• Ledsager må gå med gul ledsagervest (skikretsen ordner det) 

• NSF må gi grønt lys til utprøvingen 

• Ordningen evalueres av LK etter sesongavslutning 

 

Skikretsen innhenter en oversikt over de rennene som jenta ønsker å delta på, og er ansvarlig for å 

informere aktuelle arrangører og TD’er. 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/fagportal/basisturneen-2019/basisturne-gjovik/


Para-VM 2021  
… arrangeres i Lillehammer/Hafjell i perioden 4-15. februar 2021. Det skal konkurreres i alpint, 

langrenn, skiskyting og snowboard. I tillegg legges det opp til et ‘prøve-VM’ i desember 2019. 
 

Mesterskapets grunnfinansiering er sikret gjennom støtte fra Kulturdepartementet og en 

samarbeidsavtale med «Stiftelsen VI» som hovedsamarbeidspartner.  
 

Det er lokale arrangørmiljøer i Lillehammer/Hafjell som er forespurt rollen som teknisk arrangør. Til 

mesterskapet er det forventet cirka 750 (utøvere, ledsagere og trenere), og gjennomføringen vil kreve 

cirka 400 frivillige. 

 

Torbjørn har bedt om et møte med Eiliv Furuli i Lillehammer Skifestival med tanke på praktiske 

momenter knyttet til et arrangement av denne typen på Birkebeineren Skistadion. I tillegg er det viktig 

å koble på både Høgskolen i Innlandet, som har studenter som har integrering som emnefelt, og 

Beitostølen Helsesportsenter, som har mye kompetanse på dette. Et Para-VM vil også være en fin 

anledning til å bygge kompetanse i skikretsen. 
 

 

 

 

 

 

Ungdomsklasser turrenn 

 
Furusjøen Rundt 

Arrangøren søkte NSF om dispensasjon til å opprette Ungdomsklasser som i Birken, men fikk avslag 

på dette med henvisning til gjeldende regelverk. Pr. i dag er det to dispensasjoner som henger igjen fra 

tidligere år, hhv. Ungdomsbirken og Koll-mila. Felles for begge disse er at starten går på et høyere sted 

enn målområdet 

 

Ellingsverunden 

Arrangør har opprettet ungdomsklasser som ikke er i tråd med regelverket, Ellie følger opp 

arrangøren. 

 

 

Informasjon hjemmeside 

Ellie lager en sak på skikretsens hjemmesider om hvilke regler som gjelder for ungdomsklasser i 

turrenn. 

 

 

 

 

Neste LK-møte, mandag 4. mars på Idrettens Hus, Lillehammer 

 
 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer 15. januar 2019 


