
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 23. januar 2017 

Fakkelgården, Lillehammer 
 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Ragnhild Soleng,  

Robert Granseth, Stein Plukkerud og Ellie Lein 
 

Forfall: Hanne Kvåle og Håvard Nyhagen 
 

 
 

 

 
 

Status terminliste og TD’er 
 

Avlyste renn pga. snømangel: 
 

 10.12.16   Julegranrennet, Lygna 

 07.01.17   Åsvangrennet 

 14.01.17   ØTS-rennet 

 15.01.17   KK-rennet 

 15.01.17   Sør-Aurdalsrennet 
 

Det har vært et par bytter av TD, fungerer bra! 

TD-rapporter kommer inn til kretskontoret som de skal, utfakturering skjer hver måned. 

 

 

Status nasjonale renn 
 

Gjennomførte renn 
 

 NC senior Gålå 26-27. november 

 NC senior / VM-mønstring junior Lillehammer 9-11. desember 

 NC junior Nes 13-15. januar 

 NC senior Sjusjøen 21-22. januar 
 

Det ble gitt korte rapporter fra gjennomførte renn. 

 

 

Renn som kommer 

 NM del Lygna 2-5. februar 

 NC junior Voss 17-19. februar 

 NC senior Åsen 25-26. februar 

 HL Tolga 3-5. mars 

 NM junior Harstad 10-12. mars 

 NM del 2/NC junior finaler Gålå 30. mars – 2. april 

Hotell er under kontroll, størst utfordring med NM junior i Harstad. 

Hanne fungerer som kretsleder fra rennkontoret på Lygna. 

 



 Kong Haralds Ungdomsstafett 12.  mars 

Ellie har meldt på og betalt for 2 lag for Oppland, hotellrom reservert for utøvere og ledere 

på rennhotellet Thon Ullevål Hotel. Uttak må være klart senest 6. mars, mandagen etter 

HL. 

 

 

Status KM 
 

 Sprint, Gjøvik, lørdag 21. januar – ansvarlig LK: Robert 

Robert ga en kort statusrapport fra arrangementet, alt forløp ok, god jobb av arrangøren 

pga. lite snø. Litt lang sprintløype. Det finnes retningslinjer for dette, bør tas opp på 

generell basis på vårmøte. 

 

 Distanse, Lillehammer, 28-29. januar  -  ansvarlig LK: Håvard 

Torbjørn sjekker med Marit RU vedr. utdeling av medaljer. 

Håvard, Stein, Robert og Ragnhild kan evt. også bistå dersom Marit ikke kan. 

 

 Stafett, Beitostølen, 26. mars -  ansvarlig LK: Hanne 

Organisasjonskomiteen skal ha møte førstkommende onsdag, invitasjon vil være klar 

snart etter dette, Ellie lager sak på hjemmesidene. Det vil IKKE bli noen subsidiering av 

overnatting for 15-16-åringene i år, da vi ikke har noen avtale med Beitostølen. 

 

 

 

Status økonomi 
 

 Årsregnskap 2016 

Admin er i gang med årsregnskapet, vil være klart og revidert primo mars. 
 

 Budsjett 2017 LK 

…ble godkjent på styremøte 12. desember. Ligger i skikretsens Dropbox, mappe Langrenn. 
 

 Team Veidekke Innlandet 

Torbjørn gikk gjennom status regnskap for TVI, som fortsatt ligger an til en negativ EK pr. 

31.12.16. Torbjørn følger opp tett, som en del av TVIs styringsgruppe. 

 

 

Diverse 

 Status administrasjon OSK 

Ellie redegjorde kort for status, der Jo Mork har fått innvilget sin søknad om 50% 

permisjon fra jobben som skiutvikler da han har fått tilbud om en 50% stilling i 

Skiforbundets utviklingsavdeling. Han fortsetter i de 20% som utgjør siste del av Ellies 

stilling, mens Martin Galleberg engasjeres i et 50% vikariat i Jos fravær. 

 

 Søknad om dispensasjon Søre Ål IL 

Søre Ål IL har søkt om dispensasjon til å la 12-åringer starte i nyskapningen 

Ungdomsrennet ifbm. Søre Ål-runden, fellesstart. Det er en relativt lett trasé på ca. 12 km, 

som også fungerer som oppkjøring til Ungdomsbirken. LK innvilger dispensasjon. 

 



 Sambandsutstyr, forespørsel om kjøp fra LSK 

Lillehammer Skiklub har lånt skikretsens sambandsutstyr på de siste NC-rennene. De har 

også kommet med en konkret forespørsel om å kjøpe utstyret. Ettersom skikretsen ikke 

samordner sekundering, er behovet for samband mindre, men det kan være greit å 

beholde 4 radioer og evt. selge de andre 4. Ellie kontakter LSK og sjekker om de fortsatt er 

interessert. 

 

 LSV-luer, vi har 95 luer til salgs gjennom avtale med TVI 

Det har kommet spørsmål om at alle utøvere går med samme lue under stafetten i HL. En 

mulighet er å bruke disse. LK har betalt kr. 100 pr. lue, de kan evt. selges for kr. 50 til 

utøverne. Robert kjører ut en undersøkelse gjennom Facebook-side for å logge interesse. 

 

 

 

 

Prosess Skipolitisk dokument og Handlingsplan 
Skikretsstyret har begynt en prosess med ny Handlingsplan for 2017-19 til presentasjon på 

Skikretstinget torsdag 4. mai, med utgangspunkt i Skipolitisk dokument (SPD) og Skiforbundets 

utviklingsmodell (SUM). Det er et ønske om å invitere Jo til å kjøre en tilsvarende presentasjon 

for LK på neste møte, 6. mars, Ellie sjekker med Jo. 

 

 

 

 
Neste møte i LK, mandag 6. mars kl. 18.00 


