
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 18. januar 2021 

Digitalt møte via Teams 
 

 

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

Robert Granseth, Gunnar Vestad, Lillann Gulbrandsen og Ellie Lein 

 

 
 

 

 
 

ØKONOMI 
 

 

Regnskap pr. 31.12.20 

Regnskapet ble gjennomgått, kun små endringer fra forrige LK-møte. Det ligger an til et overskudd på 

ca. kr. 80.000. 
 

På styremøte 14. desember ble det vedtatt at de grenvise overskuddene tilbakeføres styre/admin, slik 

at grenenes EK forblir den samme som pr. 31.12.2019. Bakgrunnen for dette er korona og 

konsekvenser av denne. Styret vedtok våren 2020 å opprettholde grentilskuddet som vanlig, med en 

sterk oppfordring om å skape mest mulig koronatilpasset aktivitet. Underskuddet på ca. 500.000 pga. 

tapte deltakeravgifter skirenn ble i sin helhet belastet styre/admin sitt regnskap. 
 

Det skulle vise dessverre vise seg at korona satte store begrensninger for aktivitet, og dermed har alle 

grenene ikke fått brukt penger som ønsket – og alle grener går med store overskudd. I tillegg ser vi nå 

at det også i 2021 vil bli sterkt reduserte inntekter på deltakeravgifter pga. korona. For å redusere 

budsjettert underskudd for styre/admin 2021 noe, ble det derfor vedtatt å tilbakeføre grenenes 

overskudd for 2020. 
 

Grentilskuddene for 2021 opprettholdes som normalt, slik at LKs budsjett for 2021 ble godkjent av 

styret som vedtatt på forrige LK-møte. 
 

 

 

 

SESONGEN 2020-21 

 

Turrenn 

• Avlyst renn 2021: Finntjernløpet (17/1) 

• Birken arrangeres over 3 dager, 19-21. mars, alle sidearrangement er avlyst 

• Inga Låmi (14/3) er overtatt av Lillehammer SK og planlegges for 600 deltakere p.t. 

 
Langrenn 

• Avlyste renn 2021: Astridbekkrennet (3/1), Åsvangrennet (9/1) , Gålårennet (10/1) 

• Svearennet (9/1) utsatt, ny dato 7. februar 

• Brandburennet blir stående på 21. mars, ettersom Ungdomsbirken er avlyst 

 



 

TDer, status 

Det har vært et par bytter. 

Alle som var satt opp som ass.TD på avlyste renn, er flyttet over til  nye renn. 

 

 

Kretscuper 
 

 

Totenbank Cup 

• Gjennomført et renn, Lygnasæterrennet (3/1) 

• Svearennet flyttet fra 9/1 til 7/2 

• Neste renn: ØTS-rennet (24/1) 

 

 

GD Cup 

• Astridbekkrennet (3/1) avlyst, erstattet av Trabelirennet (14/3) 

• Første renn blir Moskusrennet på Dombås (24/1) 

 

 

Mosetertoppen Cup 

• De to første rennene avlyst, THL-rennet (20/12) og Gålårennet (10/1), erstattes ikke 

• Renn 3 gjennomført, SWIX-rennet/ KM sprint 

• Neste renn: KM på Beitostølen 

• Det er produsert gule ledervester som brukes i de neste rennene 

 

 

Regioncup Innlandet 
 

• Lillehammer 23-24. januar, junior 

søndagens renn har status som FIS-renn 
 

• Vind 7. februar, junior og 15-16 år 

• MjøsSki 13-14. mars, junior og 15-16 år 

 

 

 

KM 2021 

 

KM sprint: SWIX-rennet, 16. januar 

Fine forhold, gnistrende vintervær, godt gjennomført arrangement, i tråd med gjeldende 

smittevernregler. Fint å kunne bruke den nye, store GOBB Arena i det kalde været. Noen utfordringer 

med å få ut tider og lister for finaleheatene, ellers ok. 

 
KM distanse: Beitostølen 30-31. januar 

De er i rute, satser på 2 kohorter med ca. 150 utøvere i hver, påmeldingsfristen går ut 20. januar. 

Smittevernplan er nesten klar, avventer evt. nye tiltak fra regjeringen etter mandagens 

pressekonferanse. Robert og Torbjørn representerer skikretsen. 

 

 

 

 

 



KURS OG KOMPETANSE 
 

 

Trenerkurs: 

• Trener 1 snø Lillehammer:  

Gjennomført januar 2021, 6 deltakere, kursholder Marianne Myklebust 

 

Grasrottrenerkurs 

Oppfølging fra forrige LK-møte, der LK ble bedt om å undersøke mulighetene i sine respektive 

regioner; 

 

• Lillehammer Skiklub/Roterud IL ok 

• Brandbu IF ok 

• Raufoss IL Langrenn ok 

• Valdres: Skrautvål har hatt mye inspirasjon gjennom utstyrspakkene, Håvard sjekker litt mer 

• Gudbrandsdalen: Gunnar følger opp 

 

 

 

Webinar/anleggsbesøk skileik og langrennscross 

Det er klart for webinar med påfølgende praktisk økt i skianlegg, tema: Hvordan legge til rette for 

skileik- og langrennscross i eksisterende anlegg. Det vil bli gjennomført 1 webinar/praktisk økt i hver 

region – hhv. Engesvea/Søre Ål IL, Karidalen/ØTS, Svea, Skrautvål, Gålå/Sør-Fron IL og Dombås. 

 

 

 

 

SAKER TIL STYREMØTE 25. JANUAR 

 

• Handlingsplan, status LK 

• Status skiutvikler og veien videre, Silje har sagt opp jobben sin, fratrer 1. april 

• Samarbeid med Hedmark Skikrets 

• Rekrutteringsarbeidet i NSF 

 

Ragnhild stiller på vegne av Torbjørn, som er forhindret fra å møte. 

 

 

 

 

 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer, 19. januar 2021 


