
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 6. mars 2017 

Fakkelgården, Lillehammer 
 

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

Robert Granseth, Stein Plukkerud, Hanne Kvåle og Ellie Lein 
 

Forfall: Håvard Nyhagen 
 

 
 

 

 

 

STATUS RENN 
 

 

Gjennomførte renn 
 

 KM Lillehammer 28-29. januar 

Godt arrangert. Det har kommet en skriftlig henvendelse om for tøffe løyper, denne har 

både Torbjørn og Lillehammer Skiklub svart på. Det kan være en sak for vår- eller 

høstmøte å diskutere løypetraseer i KM. 
 

 NM del 1 Lygna 2-5. februar 

Udelt positive tilbakemeldinger både fra NSF og andre, godt arrangert.  

 

 NC junior Voss 17-19. februar 

Ok. 

 

 NC senior Åsen 25-26. februar 

Ok. 

 

 HL Tolga 3-5. mars 

Ting fungerte som planlagt, skikretsen får mye skryt for opplegget. Travelt og lange dager 

for kretslederne, til neste år bør det vurderes om ting kan legges opp på en annen måte, 

f.eks. å ta ut stafettlag før HL? Evt. også vurdere å ha påmelding til stafetten via 

Questback, spesielt dersom neste HL blir lokalt og mange bor privat. 

Kakefest for gullvinner Berger vil bli arrangert ifbm. avslutningshelga på Beitostølen. 

 

 

Kommende renn 
 

 NM junior Harstad 10-12. mars 

Det har vært mye jobb med organisering av overnatting, etter at arrangøren i siste 

øyeblikk flyttet Oppland fra Scandic Hotel til Tjeldsundbrua Hotell Og Camping. Ragnhild 

og Håvard er med som ledere for kretsen, Ragnhild har kontakt med regionkontakter, 

stafettlag er påmeldt og betalt. 

 

 



 Avslutningshelg Beitostølen 25-26. mars 

Arrangøren har nå oppdatert arrangementene i SportsAdmin, samt laget en invitasjon. 

Rogne IL står som teknisk arrangør i SA, Håvard følger opp dette. 
 

Det legges opp til sportsbuffet og premieutdeling på Bergo Hotel på lørdag. Skikretsen 

ønsker å invitere alle 15-16-åringene til kakefest etter premieutdelingen, Stein bestiller 

kake. Ragnhild sjekker mht. lån av leilighet, det legges opp til et LK-møte lørdag kveld, 

der Jo Mork inviteres inn for å starte en prosess med SUM/SPD a la den som er gjort i 

skikretsstyret.  
 

Det er et ønske fra LK om at det også evt. legges opp til noen sosiale aktivteter lørdag 

ettermiddag, som på Gålå i fjor. Hanne følger opp arrangøren v/ Erik Østli. 
 

Ellie lager egen sak om avslutningshelga på hjemmesidene. 

 

 Kong Haralds Ungdomsstafett 12.  mars 

Uttak klart, gjort av regionkontaktene, godkjent av LK. Det har vært noe diskusjon rundt 

noen av plassene, men det har vært enighet om uttaket. Ellie sender ut informasjon til alle 

uttatte løpere, med kort svarfrist. Sak legges ut på hjemmesidene tirsdag. Robert og Stein 

er med som ledere for skikretsen. 

 

 

Status økonomi Team Veidekke Innlandet 

Det viser seg at TV-lagene skal ha en utbetaling fra NSF som kompensasjon for Sparebank1-

avtalen. Dette forbedrer den økonomiske situasjonen betraktelig, og målet er nå å være i balanse 

ved utgangen av sesongen 2017/18. For å sikre dette, vil det bl.a. bli gjeninnført egenandeler for 

løperne. Antall deltakere vil bli opprettholdt som nå, dvs. 9-10 løpere, viktig med et bredt miljø 

spesielt på jentesiden.  
 

Pr. 1. mai vil TVI ha en negativ EK på ca. 90.000. Kretsene har blitt enige om å dekke opp denne 

ved at de tre involverte kretsene gir hvert sitt ‘lån’ til TVI, som skal tilbakebetales innen en gitt 

frist. 

 

 

 

Fra Styret 

 

 Jubileumspokalen 2017 

Det er klart for ny utlysning av Jubileumspokalen, som deles ut til en gutt og jente i 

juniorklassen hvert år. Utøvere fra alle grener kan foreslås. Det sportslige vektes lavt, her 

er det viktigere med gode verdier, oppførsel og bidrag i miljøet utover det å gå fort på ski. 

Frist for å melde inn kandidater er 18. april. 

 

 Oppfølging av klubber 

Skikretsstyret er i full gang med å følge opp et utvalg klubber i skikretsen. All informasjon 

ligger i skikretsens Dropbox, for de som er interessert. 

 

 

 

 



 

Klage fra Søre Ål IL  

Det har kommet skriftlig klage fra Søre Ål IL vedr. datokollisjon mellom Søre Ål-runden og 

Hafjell Ski Marathon. Saken ble diskutert i LK. 
 

Torbjørn formulerer et svar som sendes til gjennomlesing til LK før det sendes til Søre Ål IL. 

 

 

Valg av ny Langrennskomité 

Oppland avholder sitt Skikretsting som kveldsmøte torsdag 4.  mai kl. 18.00 på Honne 

Konferansesenter, Biri. Her vil det bli valg av nytt skikretsstyre, inkl. leder av LK.  

Mht. nytt LK vil skikretsstyret be tinget om fullmakt til å oppnevne øvrige komitémedlemmer. 

Dette bør være klart til skikretsens konstituerende styremøte mandag 15. mai. 
 

For LK sin del gjelder følgende: 

 Leder Torbjørn, har sagt ja til gjenvalg i 2 år, velges på Skikretstinget 

 Nestleder Ragnhild, ikke på valg, sitter 1 år til 

 Medlem Stein, ikke på valg, sitter 1 år til 

 Medlem Robert – på valg 

 Medlem Hanne – på valg 

 Medlem Håvard – på valg 
 

Hanne har signalisert at hun ikke tar gjenvalg og jobber for å finne en erstatter i 

Hadelandsregionen. 

Robert er i tenkeboksen. 

Håvard må bestemme seg om han ønsker å ta gjenvalg for 2 år til. Hvis ikke, må han begynne 

prosessen med å finne en erstatter fra Valdres-regionen. 

 

 

Møteplan 

 

 Lørdag 25. mars  LK-møte m/ SUM og SPD på Beitostølen 

 Mandag 24. april  LK-møte på Lillehammer, kl. 18.00 

 Torsdag 4. mai  OSK Skikretsting på Honne, Biri, kl. 18.00 

 Mandag 22. mai LK-møte på Lillehammer, kl. 18.00 

 Torsdag 1. juni  Vårmøte OSK/LK på Honne, Biri, kl. 18.00 

 Helgen 9-11. juni NSF Vårmøte på Gardermoen 

 

 

 

 

 

Neste møte i LK vil bli på Beitostølen lørdag 25. mars. 

 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer 7. mars 2017 


