
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 6. mai 2019 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Robert Granseth, Stein Plukkerud og 

Ellie Lein. Håvard Nyhagen og Lillann Gulbrandsen deltok på Skype. 

 

Forfall: Ragnhild Soleng (pga. snøvær) 
 

 

 

 
Økonomi 
 

Regnskap pr. 30.04.2019 

Ingen store avvik jf. med budsjett. 

 
Sesongen 2019-20 
 

Uttak landslag 
 

Kvinner 

• Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb 

• Mari Eide, Øystre Slidre IL 
 

Kvinner rekrutt 

• Marte Mæhlum Johansen, Østre Toten Skilag 

• Mathilde Myhrvold, Vind IL 
 

Herrer sprint 

• Mattis Stenshagen, Follebu Skiklubb 
 

Herrer junior 

• Ansgar Evensen, Vind IL 

 

 

Uttak Team Veidekke Innlandet 

• Petter Stakston, Søre Ål IL 

• Vebjørn Hegdal, Søre Ål IL 

• Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub 

• Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub 

• Eirik Sverdrup Augdal, Ringkollen Skiklubb  

• Joachim Aurland, Kjellmyra IL 
 

• Johanne Harviken, Strandbygda IL 

• Marthe Bjørnsgaard, Lillehammer Skiklub 

• Magni Smedås, Lillehammer Skiklub 

• Tuva Bakkemo, Gjøvik Skiklubb 

 

Trener: Marthe Kristoffersen 

Ass. trener: Ingrid Vikman 

 



Rulleski  

• Tour de Synnfjell, medio august – Ellie følger opp 

• Gran IL/Lygna 8. september 

• ØTS/Karidalen 28. september 

• Lillehammer Skiklubb 4-6. oktober 

• Gjøvik Skiklubb/Øverby? Ellie purrer på svar 

• ØTI/NTG – ønsker mai, men ikke mulig pga. mye snø. Alt. medio august? Stein følger opp. 

• Lalm/Dombås? Ellie følger opp 

 

Rulleskicup? Ta opp på vårmøtet 

Aldersgrense? Ta opp på vårmøtet, anbefalt fra 13 år og eldre, ikke noe om det i reglene 

 

 

Terminlister/rennsøknader 2019-20 

Ellie lager sak på skikretsens hjemmeside, frist 1. september. 

 

Samlinger 11-14 år 

Etter ønske fra klubbene vil kretsen bidra til å 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. 06.05 er som følger: 
 

• Vind IL  – lørdag 7. september, Vind Idrettspark 

• Lillehammer Skiklub – Robert følger opp, ha klar dato til vårmøtet 

• ØTI – Bo Camp (71 grader nord-opplegg), Stein sjekker – En eller to dager? Dato? 

• Valdres Ski - har samling hver måned, 15. september eller 13. oktober 

• Hadeland: Svea Skilag, Ellie sjekker med Øivind Gammelmo 

• Midtdalen - sjekke med miljøet rundt Gålå – Ellie sjekker med Audun Skattebo 

• Norddalen – ta det med Erland Husom på fredag 
 

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

 

 

Samarbeidsavtaler 2019-20 

• GD; 3-årig avtale utløp etter denne sesongen, må reforhandles – ansvarlig TBP 

• Toten Sparebank; inngår kun 1-årige avtaler, må reforhandles – ansvarlig TBP 

• Kretscup 15-16 år – TBP følger opp mht. å finne ny samarbeidsavtale, mest gunstig med en 

tittelavtale, der de sponser et fast beløp pr. sesong. 

 

NSF Vårmøte Langrenn 2019 
Stein og Ragnhild deltar for OSK, Ellie sender påmeldingsinformasjon så snart det kommer. 
 

Saker som skal tas opp på NSF Vårmøte 
 

• Fluorsaken - holdningsarbeid for å etterleve våre verdier 

• Framtidens lagsstruktur 

Begge disse sakene tas opp på OSK Vårmøte Langrenn 11. mai. 

 

 



OSK Vårmøte Langrenn 2019 
Ppt-presentasjon ble gjennomgått og flikket på.  

Alle ser gjennom og kvalitetssikrer innhold for sine respektive ansvarsområder. 

 

Innspill til saker fra forrige LK-møte 

Ønske om rulleskicup? 

Behov for juniorsamlinger i kretsregi? 

 

Evaluering av smørekoordinator – ønsker klubbene å videreføre dette sesongen 2019-20? 

Viktig at informasjonen deles på Facebook-siden. Inngå en skriftlig avtale med NTG, kretsleder tar 

ansvar for å innhente informasjon og dele 

 

 

Innspill til saker fra klubbene 

I tillegg til saker som LK ønsker å løfte inn, har følgende saker har blitt spilt inn av klubber i løpet av 

sesongen: 
 

• 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? 

 

 

Alle sakene tas opp på Vårmøtet. 

 

 

Møteplan høsten 2019 

Torbjørn setter opp et forslag basert på fjorårets møteplan. 

 

 

 

Referent Ellie 

Lillehammer, 7. mai 2019  


