
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 4. mars 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 

Langrenn gikk med et overskudd på kr. 31.393.  

Det var budsjettert med et underskudd på kr. 30.000. Årsaken til den positive differansen jf. med 

budsjett er reduserte kostnader ifbm. TVI, juniorsamlinger og vårmøte i Stavanger, der kun Torbjørn 

deltok - og han dekkes av styret. 

 

Status pr. 31.03.19 vil bli gitt på neste styremøte. 

 

 

 

STATUS SESONGEN 2018-19 

 
Nasjonale renn 

 

• Gjennomførte renn, evaluering 
 

o NC senior Nes 18-20. januar 

Alt ok, ingen spesielle kommentarer 

 

o NM del 1 Meråker 31. jan – 3, februar 

Kirkebyfjellet fungerer veldig bra. 

Bra snøforhold i Meråker, bra arrangert. 

 

o NC junior Åsen 8-10. februar 

Hotellet fungerte bra, litt trangt på frokosten, ellers ok. Litt tøff sprintløype. 

Smørekoordinator kan fungere bedre, bl.a. legge ut informasjon på  FB. Stein følger 

opp dette inn mot NM jr. på Savalen. 

 

o NC senior Hommelvik 15-17. februar 

Mye og god mat på hotellet, alt ok, ingen spesielle kommentarer. 

 

o HL 2019 Gålå 1-3. mars 

Bra gjennomført arrangement, dyktig og rutinert arrangørstab på Gålå.  

Flinke regionkontakter, fungerte bra ved stafettuttak.  

 

 

 



• Gjenstående renn 
 

o NM junior Savalen 8-10. mars 

o NC senior Harstad 15-17. mars 

o NM del 2 Lygna 28-31. mars 
 

 

Kong Haralds Ungdomsstafett 

• Arrangeres søndag 10. mars i Holmenkollen, klassisk teknikk. 

• Oppland stiller med 2 lag, uttaket legges ut mandag kveld, samarbeid mellom Lillann, Håvard 

og regionkontaktene. 

• Ledere: Lillann og Håvard 

Smører: Tom Borgen og Kjell Kvamme 

• Overnatting Scandic Helsfyr Hotell, ok 

 

 

KM 2019 

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

Greit arrangert, ting fungerte stort sett bra. Noen utfordringer med tidtaking og tidsskjema, men den 

tapte tiden ble hentet inn. Dombås IL som arrangør klarte seg bra. Imøtekommende og lærevillige, må 

bare få mer erfaring med å arrangere større renn. 

 

 

Avslutningshelg Lygna 6-7. april 
 

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

    Lillann representerer både LK og arrangør. 

 

• Overnatting LK; enkeltrom til Robert (fre-søn) og Ragnhild (lør-søn) på Lygnasæter, ok. 

• Program for helga er klart, ligger ute på skikretsens hjemmesider 

• Fordeling startnummer gjøres mht. alle cuper, LK hjelper til med å sortere fredag kveld 

• Poengberegning cuper lørdag 

• Gavekort Gålå Cup, Ellie ordner 

• KM-medaljer, tas med på neste LK-møte, sammen med gavekortene 

 

Arrangøren søker om følgende støtte til arrangementet: 
 

✓ Honorar til foredragsholder kr. 2000 

✓ Leie av høyttalerutstyr kr. 1000 

✓ Premier til "lekekonkurranser" kr. 1000 

✓ Subsidiering pizzabuffet for utøvere (75 pr. pers.)  kr. 6000 
 

Totalt søker vi om 10000 kr evt. ønske om mer dersom den subsidierte prisen på pizza må endres ifht. 

antall (over 75 stk.) 

LK vedtok å gi en støtte på kr. 4.000. 

Ellie informerer arrangøren og overfører penger. 



 

Avtale med Gålå 
Torbjørn er i en dialog med Gålå Idrettsanlegg AS. De ønsker å fortsette med Gålå Cup, men med noe 

endrede kriterier. Gålå vil mest sannsynlig ikke ha kapasitet til å ta på seg avslutningshelga hvert år, og 

det er derfor lite gunstig å ha en avtale med gratis døgn på hotell. Et forslag kan være en fast 

engangssum på samme måte som Totenbanken.  

Dersom man ikke kommer fram til en avtale, bør LK søke andre samarbeidspartnere for kretscupen for 

15-16-åringene. Torbjørn fortsetter prosessen med Gålå. 

 

Status kurs/kompetanse 

Planlagte kurs 2019: 

• Trener 1 barmark Lillehammer  

september, kursholder Marianne Myklebust 
 

• Trener 1 barmark Karidalen/Toten 

september, kursholder Marianne Myklebust  
  

 

• Trener 2 Vind/Gjøvik barmark,  

6-8. september, kursholder Sebastian Aagnes, neste kurs  

 

Handlingsplan 2019-21 

 

På OSK styremøte 10. desember vedtok styret følgende: 

Styret vedtok å videreføre Handlingsplan 2017-19 inn i ny tingperiode, 2019-21. Men 

den skal være mer utviklingsrettet, gjennom at hver grenkomité jobber fram 3-4 

utviklingstiltak til styremøtet 11. mars. 

 

Etter litt diskusjon landet LK på følgende tiltak til HP 2019-21: 

 

TILTAK 1: Samlinger for aldersgruppen 11-14 år 
 

Dette er også i tråd med ønsker fra klubbene. 

Samlinger både på snø og barmark, gjerne dagsamling lørdag, arrangeres region- og sonevis. 
 

Hvert LK-medlem jobber ut mot klubbmiljøene i sine respektive regioner,  

utfordrer et klubb-, trenings- og/eller kompetansemiljø til å komme med forslag til datoer. Dette 

koordineres og følges opp av LK, som lager en oversikt over samlingshelger. 

Utøvere fra alle klubber i hele kretsen inviteres til alle samlingene. 

 

Forslag til opplegg: 

Formiddagsøkt, lunsj og ettermiddagsøkt, lunsj sponses av skikretsen. Hver samling bør ha et tema, 

f.eks. rulleski, intensivt arbeid/terskeltrening, sprint osv.  

 

Ellie lager en sak på skikretsens hjemmeside, som LK kan henvise til når de kontakter klubbene, 

 



 

TILTAK 2: Kompetanse 

Ifbm. Idrettshelga Innlandet i nov. 2019 skal LK arrangere TD- og arrangørkurs, men også invitere til 

trenerseminar, for inspirasjon og påfyll til trenere fra hele kretsen på ulike nivå. 

 

 

TILTAK 3: Arrangement 

Jobbe for å flere FIS-TD’er i Oppland, samtidig som man sikrer god ettervekst av lokale TD’er til 

kretsrenn. 

 

TILTAK 4; Arrangement 

Sørge for at god geografisk spredning på de store rennene i kretsen, som KM og cupavslutninger. 

 

 

Neste LK-møte, mandag 1. april på Idrettens Hus, Lillehammer 

 
 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer 5. mars 2019 


