
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 1. april 2019 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

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

Robert Granseth, Stein Plukkerud og Ellie Lein 

 

Forfall: Lillann Gulbrandsen 
 

 

 
 

 

ØKONOMI 
 

 

Regnskap pr. 31.03.19 

Ingen store avvik jf. med budsjett. 

Alle utestående kjøreregninger for sesongen 2018-19 bes sendes inn innen 20. april. 
 

 

 

 

STATUS SESONGEN 2018-19 
 

Nasjonale renn 
 

• Gjennomførte renn, evaluering 
 

o Kong Haralds Ungdomsstafett, Holmenkollen, 10. mars 

Logistikken rundt arrangementet fungerte ok. Arrangøren lite synlig. 

Fornøyde løpere og foreldre. 
 

o NM junior Savalen, 8-10. mars 

Fungerte ok. Noen utfordringer knyttet til stafettuttak og regionkontakter, disse må 

ansvarliggjøres enda mer, tas opp på vår- og høstmøte. 
 

o NC senior Harstad, 15-17. mars 

Fungerte bra, ingen spesielle kommentarer. 
 

o NM del 2/ NC junior finaler Lygna, 28-31. mars 

Teamsprintens løypeprofil og -lengde bør vurderes og diskuteres, nå er det mer 

mellomdistanse enn sprint. Fredagen er hektisk, resultatene fordelt på juniorklasser 

ikke klare før etter rennet. Burde være mulig å sortere inn i klasser. 
 

• Evaluering av kretslederrollen på nasjonale renn 
 

o 15-16 år: Det bør fortsatt være to ledere, da det er mange som er ‘førstereis’ på et stort 

nasjonalt renn.  

o Junior: Tre lange, intense dager taler for å være to, men det kan også fungere med en 

o Senior: Behov for en kretsleder på alle renn? 
 



Generelt: Bra at skikretsen er synlig på nasjonale renn, det skaper muligheter for å etablere 

gode relasjoner mellom skikrets, utøver, team og klubb. Det er enighet om å fortsette med 

dagens løsning, men det foreslås at kretslederrollen tas opp som diskusjonssak på vårmøtet, 

hva ønsker klubbene/teamene? 

 

 

• Evaluering av smørekoordinator-rollen 

Dette har ikke fungert optimalt denne sesongen.  

Tas også opp på vårmøtet, er det egentlig behov for en smørekooridinator? 

 

 

Avslutningshelg Lygna 6-7. april 
 

LK er representert ved Robert, Håvard, Stein og Ragnhild. Lillann representerer både LK og arrangør. 
 

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

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

Startnummer GD Cup hentes på GD (ansvarlig Robert). 

• Poengberegning cuper lørdag, ansvarlige: Stein og Lillann,  

Ellie sender over excel-filer alle kretscuper) 

• Gavekort Gålå Cup, ok 

• Pokaler GD Cup, ok 

• Totenbanken kommer med sine premier, ok 

• KM-medaljer, ok 

 

 

 

Skikretstinget 2019 

Arrangeres på Ilsetra Hafjelltoppen, 10-11. mai. 

Rammeprogrammet er som følger: 

 

Fredag 10. mai 

• 17.00 – 17.30 Kaffe og vafler, registrering 

• 17.30 – 19.45 Tingforhandlinger 

• 20.00 -  Tingmiddag  

 

Lørdag 11. mai 

• 09.00 – 11.00 Fellesopplegg (informasjon, inspirasjonsforedrag) 

• 11.00 – 12.00 Utdeling av plaketter, fat og hederspriser 

• 12.00 – 12.45 Lunsj 

• 12.45 -   Grenvise Vårmøter – langrenn, hopp/kombinert og freeski (?) 

 

Link til påmelding kommer. 

Medlemmer i LK kan gjerne være til stede også på selve Tinget fredag kveld, enten som observatører 

eller som delegater for egen klubb (må da meldes inn klubben). 

Alternativt er å komme til lunsj på lørdag. 

 

 

 



 

OSK Vårmøte 2019 
 

Arrangeres lørdag 11. mai på Ilsetra ifbm. Skikretstinget. 
 

Valg LK 2019-20 

• Torbjørn har sagt ja til gjenvalg, velges på Skikretstinget 

• Ragnhild og Stein er ikke på valg 

• Lillann, Robert og Håvard står på valg, velges formelt på vårmøtet.  

Alle tre sier ja til gjenvalg for to nye år, perioden 2019-21. 

 
Beretninger 2017-19 

Det skal lages en beretning for langrenn for tingperioden 2017-19, knyttet opp til følgende 

satsningsområder: 
 

• Sportslig aktivitet 

o Breddeidrett 

o Toppidrett 

• Anlegg 

• Arrangement 

• Kompetanseutvikling 

• Kommunikasjonsarbeid 

• Organisasjon 

 

Ansvarlig: Torbjørn, frist 20. april. 

 

 

Resultatberetninger 2018-19 

Følgende skal rapporteres:  

• Kretsmestere (Ellie legger inn) 

• HL og NM – topp 10 resultater  

• Norgescup – antall startende fra OSK i de ulike klassene + sammenlagt topp 10  

• Skandinavisk Cup – sammenlagt topp 10  

• World Cup – topp 3- plasseringer og sammenlagt  

• Internasjonale mesterskap, resultater  

• Funksjonshemmede  

 

Ellie lager oppsett i Word-format og legger i Dropbox.  

Alle har ansvar for å lage resultatberetning for sine ansvarsområder, siste frist 20. april. 

 

o Senior – Ragnhild  

o Junior – Robert/Stein 

o 15/16 år – Lillann/Håvard 

 

 

Ppt-Presentasjon 

Legges i Dropbox, alle fyller ut info for sine respektive ansvarsområder 

 

 

 

 

 

 



Innspill til saker 

I tillegg til saker som LK ønsker å løfte inn (ref. lenger opp i referatet), har følgende saker har blitt spilt 

inn av klubber i løpet av sesongen: 
 

• Tessand IL:  

Ønske om en enda mer spesifikk ‘arrangøroppskrift’ for hva som gjelder når man skal 

arrangere kretscuprenn.  
 

• Lillehammer Skiklub:  

Ønske om at NSF stiller krav til arrangørene på NM/NC om et minimum kvadratmeter pr. 

smørebod, gjerne standardisert – slik at man vet når man bestiller hvor stor plass det er. Bør 

være et minimum på 15 m2 for 4 plasser. Det er generelt ofte dårlig tilrettelagte smøreboder 

under NC/NM, bør tas opp på NSF Vårmøte. 

 

• Østre Toten Skilag:  

Ønske om at det lages en poengskala for uttaksrenn til f.eks. HL Stafett 

 

• Brandbu IF:  

I år er det lagt 1 renn til søndag første helga i vinterferien og 1 renn siste helga. Mulig å legge 

cuprennene utenom vinterferien? Og evt. redusere antall tellende renn fra 6 til 5? 

 
 

 

NSF Vårmøte 2019 

Arrangeres 14-16. juni 2019 på Oslo Scandic Airport Hotel. 

Torbjørn kan ikke, Ragnhild stiller. Robert og Lillann sjekker om de kan reise. 

Ellie sender ut link til påmelding så snart den kommer. 

 

 

SESONGEN 2019-20 
 

 

Rulleski 

Ellie lager en sak på hjemmesidene/Facebook og sender ut mail til alle arrangører av rulleskirenn og 

ber dem melde inn datoer, samt legge inn rennene i SportsAdmin. 
 

Lillehammer Rulleskifestival 4-6. oktober er allerede meldt inn og godkjent. 

Andre aktuelle arrangører: 
 

• ØTI/NTG 

• ØTS/Karidalen 

• Gjøvik Skiklubb/Øverby 

• Gran IL/Lygna 

• Lalm/Dombås? 
 

Evt. lage en rulleskicup? Tas opp på vårmøtet. 

 

 

 

 

 

 

 



Samlinger 2019-20 
 

 

Xtrem Spræk arrangeres 4-5. mai med 100 deltakere. 
 

11-14 år 

Etter ønske fra klubbene vil kretsen bidra til og tilrettelegge for at det blir flere åpne samlinger for de 

yngre løperne i alle deler av kretsen, i samarbeid med klubbene. Det er startet dialog med flere 

klubber, status pr. 01.04 er som følger: 
 

• Vind IL (ansvarlig Ragnhild) 

• Lillehammer Skiklub sommerskiskole – mulig å åpne for åpne økter en av dagene? (Robert) 

• ØTI – 71 grader nord-opplegg (Stein) 

• Valdres Ski - har samling hver måned, en av disse kan åpnes opp for hele kretsen (Håvard)  

• Hadeland (Lillann)  

• Midtdalen - sjekke med miljøet rundt Gålå 

• Norddalen? 
 

Ønskelig med en samling før sommeren, de andre utover høsten. 

Alle i LK følger opp dette, frist til neste LK-møte, 6. mai – noe konkret presenteres på vårmøtet. 
 

15-16 år 

• Interkretssamling 6-8. september på Natrudstilen, Hedmark har ansvaret i 2019. 

• Snøsamling nov/desember – sted og tid bør være klart rett etter sommerferien. 

 

Junior 

Dette overlates til klubber/team. Det ble prøvd å legge til rette for at de ulike klubbene/teamene åpnet 

opp for de andre teamene/klubbene sesongen 2018-19, men dette viste seg vanskelig å gjennomføre i 

praksis pga. manglende interesse i miljøene (?) 

 

 

 

Rent Idrettslag, ny versjon lansert 

https://www.rentidrettslag.no/ 
 

Ifølge skikretsens handlingsplan for antidopingarbeid, som følger skiforbundets plan, skal skikretsen 

jobbe for at følgende klubber skal gjennomføre og sertifiseres som Rent IL: 

• KM-arrangører 

• Kretscup-arrangører 

• Arrangører av store turrenn 

• Klubber som har utøvere på landslag 

 

Dette vil bli fulgt opp inn mot ny sesong. 

 

 

Ny avtale med Gålå? 
Torbjørn har hatt en dialog med Ole T. Muriteigen i vinter. To forslag ble presentert 4. mars, men p.t. 

har det ikke kommet respons på dette. Torbjørn følger opp og ser også på muligheten for andre 

samarbeidsparter for kretscup 15-16 år. 

 

 

Neste LK-møte mandag 6. mai kl. 18.00 på Idrettens Hus. 

 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer 2. april 2019 

https://www.rentidrettslag.no/
https://www.rentidrettslag.no/

