
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 26. april 2021 kl. 18.00 
 

 

Til stede fysisk: Torbjørn Broks Pettersen, Håvard Nyhagen,  

                                        Robert Granseth og Ellie Lein 

 

Til stede via Teams: Ragnhild Soleng, Gunnar Vestad og Lillann Gulbrandsen 
 

 

 
 

ØKONOMI 
 

 

Regnskap pr. 31.03.21 

Regnskapet ble gjennomgått, mindre aktivitet pga. korona gir også et enklere regnskap.   

Noen store kostnadsbesparelser pga. avlyste renn medfører at vi har spart inn ca. 50.000 jf. med 

budsjett. 

 
Tilskuddsordning/krisepakke 4 

Gjelder arrangement i perioden 01.01 – 30.06.21. 
 

Ordningen slik den foreligger er primært en stimuleringsordning, som gir rett til støtte til arrangement 

som er helt eller delvis gjennomført. Avlyste arrangement gir ingen kompensasjon. Dette rammer 

breddeidretten hardt, da det meste av aktivitet ble pålagt avlyst i vinter. Mange av våre 

arrangørklubber finansierer store deler av breddeaktiviteten gjennom inntekter fra skirenn. 
 

Det jobbes aktivt mot KUD for å få endret dette, og det har kommet signaler om at dette vil skje. 

 

 

 

OPPSUMMERING SESONGEN 2020-21 
 

 

Langrenn 

• Gjennomført: 

o Natrudstilrennet 12/12 

o Lygnasæterrennet 3/1 

o SWIX-rennet 16/1 

o Gausdalsrennet 27-28/2 

o Øyersprinten 28/2 

o Tessandsprinten 6/3 

o Skrautvålrennet 6/3 

o Trabelirennet 14/3 
 

• Avlyst: Totalt 29 terminfestede kretsrenn 
 

• I tillegg er det arrangert nasjonale renn: 

o Beitosprinten, 20-22/11 

o NC senior Natrudstilen, 5-7/12 

o NC senior Lygna, 8-10/1 

o NC senior Gålå, 5-7/3  



 

Turrenn 

• Vingrom OPP ble gjennomført for aldersgruppen 16-19 år, alle andre renn har blitt avlyst pga. 

koronarestriksjoner. 

• En del arrangører har arrangert virtuelle, digitale varianter av rennet 

 
Kretsmesterskap 

Vi rakk å arrangere KM sprint på Vind 16. januar (SWIX-rennet).  

Alle andre KM ble avlyst pga. koronarestriksjoner. 
 

 

Kretscuper 

Det var satt opp 7 renn i alle kretscuper, med 6 renn som tellende. 

• GD Cup: 3 gjennomførte renn, pokaler er fordelt ut til topp3 i alle klasser 

• TB Cup: 2 gjennomførte renn, avlyst (ikke delt ut sammenlagtpremier) 

• Mosetertoppen Cup: 1 gjennomført renn, avlyst (ikke delt ut sammenlagtpremier) 
 

 

Regioncup 

… for utøvere fra Hedmark og Oppland i 15-16 og junior, som en ‘kompensasjon’ for avlyst NC junior 

og HL. Av de tre oppsatte rennhelgene utgikk de to første pga. koronarestriksjoner, men det ble 

gjennomført to renn på Veldre Sag i mars, med god deltakelse. 

 

Det er interesse fra begge kretser om å videreføre regioncupen, med en rennhelg i hver krets, 

koordinert opp mot både nasjonale renn og kretsrenn/kretscuper m.m. 

 

 

Generelt 

Vi har inntrykk av at det er lite frafall i de yngre aldersklassene pga. korona. Det meldes om god 

aktivitet, klubbene har vært dyktige til å holde i gang aktiviteten, og for mange har ski vært den eneste 

aktiviteten som man kan gjennomføres pga. aktivitetsrestriksjoner for håndball og fotball. Noen 

utøvere har nok også vært glad for å slippe konkurransefokuset. 
 

I juniorklassene har nok savnet etter konkurranser vært større og potensialet for frafall er større. 

 

 

 

 

SESONGEN 2021-22 

 

Status Team Elon Innlandet 

Prosess med uttak for ny sesong er i full gang, jobbes med dette parallelt med Skiforbundets uttak. Det 

blir mest sannsynlig 9 utøvere på laget. Marthe Kristoffersen har fått tilbud om forlenget treneravtale 2 

år. 

 

 

Rulleskirenn sommeren 2021 

Ellie lager en sak på skikretsens hjemmesider og følger opp de klubbene som har arrangert 

rulleskirenn tidligere år. 

 

 



 

Rennsøknader 2021-22 

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

Følger samme prosedyre som tidligere år. 

 

 

Virtuelle skirenn, deltakeravgift? 

Virtuelle renn har blitt godt mottatt, og det er stor sannsynlighet for at dette videreføres, parallelt med 

vanlige skirenn. Slik regelverket er nå, kan ikke skikretsen kreve deltakeravgift for disse rennene. 

Ifølge Torbjørn jobbes det sentralt med tilpasning av regelverket til denne typen renn. 

 

 

 

Samlinger 
 

11-14 år  

Regionale dagsamlinger videreføres høsten 2021. 

Hvert LK-medlem følger opp sin region mht. dato, tilbakemelding til Ellie innen 7. mai. 

 

Forslag: 

o August: Hadeland 

o September: Gjøvik/Toten 

o Oktober: Valdres 

o November: Gudbrandsdalen (snø) 

o November/desember: Lillehammer (snø) 

 
 

15-16 år 
 

Interkretssamling 

Hedmark har hovedansvar i år (v/ Astrid),  

arrangeres på Mosetertoppen 27-29. august 

 

Snøsamling november/desember 

Storhyttene på Mosetertoppen er ledige alle helger i uke 46-49.  

Robert og Håvard ser på hvilken helg som passer best og gir tilbakemelding til Ellie så snart som 

mulig. 

 

 

 

Samarbeidsavtaler 

• Toten Sparebank – må reforhandles 

• GD – må reforhandles 

• Mosetertoppen – må reforhandles 

 

Torbjørn følger opp alle disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LK 2021-22 
 

Valg  
 

Torbjørn – velges på Skikretstinget, har sagt ja til gjenvalg 

Ragnhild – ikke på valg 
Gunnar – ikke på valg 
Lillan – tar gjenvalg  (2 år) 
Robert – tar gjenvalg  (2 år) 
Håvard – tar gjenvalg  (2 år) 
 

 
Fordeling ansvar sesongen 2021-22 
 

• 15-16 år     Håvard og Robert 

• Junior       Lillann og Gunnar 

• Senior     Ragnhild 

• Team Elon Torbjørn 

 

 

 

KURS OG KOMPETANSE 
 

Trenerkurs 

Gjennomført to teorikvelder Trener 1 for Snertingsdal IF ski, Torpa Ski og Nordre Land IL 14/4 og 

19/4, totalt 9 deltakere, etter initiativ fra klubbene selv. Praksismoduler under planlegging, kursholder 

Marianne Myklebust 

 

Det planlegges også for Trener 1 barmarksmoduler på Lillehammer i august/september. 

 

 

Webinar/befaring anlegg; tema skileik/langrennscross 

Det er gjennomført webinar i alle regioner, med påfølgende befaringer og utarbeiding av rapporter,  

ansvarlig Marianne Myklebust. I tillegg ble det gjennomført et ekstra webinar, der Øistein Formo 

fortalte om Mån Idrettsanlegg, fra idé til ferdig anlegg. 

 

Følgende anlegg har hatt besøk og fått utarbeidet rapport med forslag til opplegg for basisanlegg/ 

skileik/langrennscross: 
 

• Raufoss 

• Lensbygda 

• Karidalen 

• Torpa 

• Svea 

• Jevnaker/Myrskogen 

• Lygna 

  

LK ønsker at flere klubber søker om skirenn med crosselementer til sesongen 2021-22. 

Ta opp på Vårmøtet om dette også er ønskelig blant klubbene, og ikke minst utøverne. 

  

Status stilling som skiutvikler 

Silje sluttet i jobben 31. mars, da hun fikk tilbud om 100% stilling et annet sted. 

Styret vil be Skikretstinget om en ny prosjektperiode på 4 år,  

stillingen utlyses rett før eller rett etter sommeren. 

 

• Tingelstad 

• Skrautvål 

• Follebu 

• Engesvea 

• Vingrom 

• Gålå 

• Kvam 

 



KOMMENDE MØTER 

 

 

NSF Langrenn Vårmøte 
 

… arrangeres digitalt tirsdag 8. juni kl. 17-21 

Alle i LK oppfordres til å delta dersom de har tid og lyst, link kommer etter hvert. 

 

 

OSK Langrenn Vårmøte 
 

… er satt til tirsdag 11. mai kl. 18.00. 
 

Pga. gjeldende koronaregler vil møtet bli arrangert digitalt via Teams. De LK-medlemmer som ønsker 

det, kan delta fysisk på Idrettens Hus. Ellie sjekker opp tekniske løsninger på møterommet i god tid før 

møtet. 

 

Det har ikke kommet inn noen saker fra klubbene. 

 

Ellie legger ut ppt-presentasjon på Teams, fint om alle sjekke om det er noe de ønsker lagt inn. 

 

LK-møte (digitalt og fysisk) en time før vårmøtet starter, dvs. kl. 17.00 

 

 

 

 

 
 

Referent Ellie,  

Lillehammer, 27. april 2021 


