
 

 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 21. november 2016 

Fakkelgården, Lillehammer 

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

Robert Granseth, Håvard Nyhagen, Stein Plukkerud og Ellie Lein 
 

 
 

 

 
 

 

Nytt LK-medlem 
Velkommen til nytt LK-medlem Stein Plukkerud, ØTI, som ble formelt godkjent av skikretsstyret 

på styremøte 7. november. 

 

 

 

Status overnatting sesongen 2016-17 
 
 

 Senior: Alt under kontroll, mange lokale rennarrangører denne terminen 

 HL: Reservert 75 rom på Røros Hotel, dette skal være nok senger til alle som ønsker å bo 

 Junior:  

o NC jr Nes: Er ok, alle har fått rom, det er fortsatt ledig kapasitet. Romfordeling ok. 

o NC jr Voss: Vi har fått tildelt ekstra senger, totalt 116, og vi har derfor plass til 

nesten alle som har bestilt, kun 3-4 på venteliste, og disse vil mest sannsynlig få 

plass. Romfordeling lages når vi nærmer oss arrangementet. 
 

o NM jr Harstad: Vi har tilgang til 100 senger, og 12 navn på venteliste. Arrangøren 

jobber for å skaffe overnatting i private hus til de som ikke får plass på hotell, 

dette er meldt inn til arrangøren.  

 

Informasjon om overnattingstilbudet junior sendes ut til alle som har bestilt overnatting, 

samt legges ut på skikretsens hjemmesider i løpet av uke 47. 

 

 

Budsjett 2017 
LK gikk i fellesskap gjennom budsjettforslag 2107 for LK.  
 

 Torbjørn redegjorde for noe usikkerhet rundt budsjettert kostnad for TVI, men det vedtas 

å budsjettere med en forventet ekstrakostnad som kanskje kommer. 
 

 LK vedtok å avvikle ordningen med gavekort til medaljevinnere i NM junior/senior og HL 

f.o.m. kommende sesong – og heller bruke disse pengene f.eks. til å subsidiere 

breddesamlinger. 
 



 

 

 

 

 Arrangørstøtte: Det ble diskutert om LK skal sette av en pott penger til å subsidiere 

kostnader ifm. evt. flytting av renn i løpet av sesongen. Det er enighet om at det er en 

diskusjon som bør løftes opp på et mer prinsipielt nivå mht. kriterier for tildeling m.m. 

Derfor settes det inntil videre til kr. 0 i budsjettet, men LK følger opp dette på et senere 

tidspunkt. 

 

Forslag til budsjett med et samlet underskudd på kr. 75.000 godkjennes av LK. 

I dette underskuddet ligger det en kostnad på TVI som forhåpentligvis ikke realiseres. 

Budsjettet for LK skal endelig godkjennes av skikretsstyret 12. desember. 

 

 

 

 

Møteplan LK våren 2017 

 

 Mandag 23. januar kl. 18.00 på Lillehammer 

 Mandag 6. mars kl. 18.00 på Lillehammer 

 Lørdag 25. mars  - ifm. avslutningshelg på Beitostølen 

 Mandag 24. april kl. 18.00 på Lillehammer 

 

Skikretstinget 2017 arrangeres torsdag 4. mai kl. 18.00 – 20.00 på Honne Konferansesenter, Biri. 

 

 

 

 

Eventuelt 
 

 Coachvestene ligger ikke i sambandskofferten. Ellie bestiller nye vester og ber om at disse 

blir tatt med til Gålå førstkommende helg. 

 

 LSV-luer: Ellie bestiller paradeluer til LK-medlemmene 

 

 

 

 

 
Referent Ellie 

Lillehammer,  21. november 2016 


