
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 24. april 2017 

Fakkelgården, Lillehammer 
 

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

Robert Granseth, Håvard Nyhagen, Hanne Kvåle og Ellie Lein 
 

Forfall: Stein Plukkerud  
 

 
 

 

 

 

 

EVALUERINGER 
 

Avslutningshelg Beitostølen 

Gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av skirennene. 

Premieutdelingen fant sted i et lokale som egnet seg dårlig til dette, ble for trangt. Arrangøren 

beklager og har tatt selvkritikk for dette, men andre større lokaler var dessverre opptatt den 

dagen. Det bør også lages en bedre rutine for kvalitetssikring av utregning av poenglistene. 

 

Kretscuper 2016-17 

Samarbeidet har fungert bra. 

Ellie utarbeider tekst til takkehilsen til samarbeidspartnere. 

Avtalen med GD løper i 2 sesonger til, Gålå 1 sesong til, Toten Sparebank må reforhandles – 

Torbjørn tar kontakt med dem om dette. 
 

 

 

ØKONOMI 
 

Regnskap pr. 20.04.17 

Ellie gikk gjennom regnskapet, LK ligger bra an ifht. budsjett. 

 
 

 

TEAM VEIDEKKE INNLANDET 
Faktura for underskuddsdekning er betalt, belastet regnskapet for 2017, noe større enn 

budsjettert.  
 

Uttak sesongen 2017-18 ble diskutert, det er kommet forslag om å ta ut 11 løpere på laget. 

LK er i utgangspunktet positive til dette, men ville helst ha sett en evaluering av 16-17-sesongen 

og en vurdering av de økonomiske konsekvensene av dette før de tar en beslutning. 

 
 

 



SESONGEN 2017-18 
 

 Terminliste turrenn 

For å unngå uheldige datokollisjoner har det kommet inn ønske om at terminliste for 

turrenn kan være klar allerede før sommerferien.  

Ellie sender ut mail til alle arrangører av turrenn der de bes om å melde inn ønsker for 

renndatoer både sesongen 2017-18 og 2018-19, frist for tilbakemelding 28. mai. Dette tas 

opp som egen sak på Vårmøtet 1. juni. 
 

 Rulleskirenn 

Ellie sender ut mail til alle arrangører av rulleskirenn og ber dem melde inn datoer, samt 

legge inn rennene i SportsAdmin. 
 

 Hovedlandsrenn nordiske grener 2018 

I mangel av søkere har NSF bedt både Lillehammer Skiklub/Gausdal Skilag og Lygna 

Skisenter/Raufoss IL Hopp om å søke om arrangementet. Dette har de gjort, og ettersom 

det da er to søkere fra samme krets, er skikretsen bedt om å gjøre en evaluering.  
 

Hanne Kvåle, som representerer Lygna Skisenter, erklærte seg inhabil i saken. 
 

Etter en kort diskusjon landet LK på en avgjørelse om å prioritere Lygna/Raufoss foran 

Lillehammer/Gausdal, 

 

 

 

NYTT LK 2017-18 
 

 Leder av LK velges på Skikretstinget for 2 år, Torbjørn har takket ja til gjenvalg 

 Resten av LK skal godkjennes av skikretsstyret på styremøte 15. mai: 

o Ragnhild og Stein er ikke på valg 

o Robert og Håvard sier ja til gjenvalg 

o Hanne går ut, har funnet sin etterfølger fra Hadelandsregionen, Lillann 

Gulbrandsen fra Gran IL. 

 

 

 

KOMMENDE MØTER 
 

 Skikretstinget, torsdag 4. mai, 

Hanne, Ragnhild og Robert deltar fra LK 
 

 Vårmøte LK Oppland, torsdag 1. juni, påmeldingsfrist 28. mai,  

møteplanlegging på neste LK-møte. 
 

 Vårmøte NSF, 9-11. juni på Gardermoen, 

Ellie sender ut informasjon så snart det sendes ut fra NSF. 

 

 

 

 

Neste LK-møte, mandag 22. mai på Fakkelgården, Lillehammer. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer 2. mai 2017 


