
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 22. mai 2017 

Fakkelgården, Lillehammer 
 

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

Robert Granseth, Håvard Nyhagen, Stein Plukkerud, Lillann Gulbrandsen 

og Ellie Lein 
 

 
 

 

 

 

Konstituering LK sesongen 2017-8 
 

Fordeling av ansvarsområder 
 

 Torbjørn – Team Veidekke Innlandet, anlegg og terminlister/TD-oppsett 

 Ragnhild – senior og terminlister/TD-oppsett 

 Håvard – junior og sponsorer 

 Stein – 15-16 år og bredde/rekruttering 

 Robert  -  junior og kurs/kompetanse 

 Lillann  -  15-16 år og bredde/rekruttering, deltar også på noen juniorhelger 
 

 Hanne bistår Torbjørn og Ragnhild i jobben med terminlister og TD-oppsett. 

 Ellie sjekker om Lillann kan inkluderes i Ung i sporet. 

 
Retningslinjer for rutiner og arbeidsoppgaver LK 

 Det legges opp til 6-7 LK-møter i løpet av året 

 Alle LK-medlemmer har tilgang til skikretsens Dropbox, som brukes aktivt 

 Det bør utarbeides arbeidsinstrukser for hovedledere fra krets på nasjonale renn,  

både 15-16 år, junior og senior, ansvar: alle LK-medlemmer 

 Kriterier, rutiner og prosess ved uttak av ulike stafettlag gjøres rede for på Vårmøtet 

 Ved situasjoner med ubehagelige henvendelser fra foreldre/utøvere, skal disse henvises videre 

til LK-leder.  

 LK adopterer Beredskapsplan fra Hedmark Skikrets, tas opp som egen sak på neste LK-møte.  

 

Polititattester 

Styret vedtok på styremøte 15. mai å kjøre en ny runde med politiattester for alle tillitsvalgte i 

skikretsen. Ellie sender ut e-post til alle i LK med bekreftelsesbrev og link til elektronisk søknad. 

 

Ren utøver 

Som en del antidopingarbeidet i NSF og OSK, skal alle tillitsvalgte gjennomføre Ren Utøver på 

www.renutover.no. De som allerede har tatt den, kan logge seg inn og laste ned diplom, de andre tar 

den og laster ned diplom – som skal sendes til Ellie, siste frist 1. juni. 

 
Klær 

Det vil bli en ny runde med klær for alle tillitsvalgte i skikretsen, men vi venter med dette til høsten. 

 

http://www.renutover.no/


Viktige datoer 2017 
 

o Torsdag 1. juni  OSK Vårmøte Langrenn, Honne Konferansesenter, Biri, 

        LK møter en time før, dvs. kl. 17.00 
o Helga 9-11. juni  NSF Vårmøte Langrenn på Gardermoen,  

        Torbjørn, Ragnhild og Lillann representerer OSK 
o Fre-lør 22-23. sept Styre- og grenkomitéseminar Oppland Skikrets,  
o Helga 13-15. oktober NSF Høstmøte Langrenn 

o Helga 27-28. oktober Idrettshelga Innlandet på Lillehammer 
o Helga 2-3. desember WC Lillehammer 

 

Møteplan LK sesongen 2017-18 
 

 Torsdag 1. juni  kl. 17.00, ifbm. Vårmøte, Honne Konferansesenter, Biri  

 Mandag 21. august kl. 18.00, Idrettens Hus, Lillehammer 

 Lørdag 23. september Ifbm. styre- og grenkomiteseminar, Øyer 

 Mandag 16. oktober  kl. 18.00, Idrettens Hus, Lillehammer 

 Mandag 27. november kl. 18.00, Idrettens Hus, Lillehammer 
 

 Høstmøte 2017 OSK: Alternativt torsdag 19. oktober eller fredag 27. oktober (ifbm. 

Idrettshelga), tas opp med klubbene på Vårmøtet. 
 

Møteplan for 2018 vedtas på LK-møte i november. 

 
Regnskap pr. 30.04.2017 
Ellie gikk gjennom regnskapet pr. 30.04.17, ingen store avvik iht. budsjett. 

 

Handlingsplan 2017-19 

Det vil bli utarbeidet en ny mal for operasjonalisert handlingsplan, basert på Handlingsplan 2017-17 

vedtatt på Skikretstinget 4. mai. LK følger opp denne på neste LK-møte. Det er mål å ha Handlingsplan 

på agendaen på hvert LK-møte framover. 

 
NSF Rapportering 2017 
 

 KM-tall 2017, ok 

 Ildsjeler – LK foreslår Hanne Kvåle, Torbjørn ansvar for å utforme tekst 

 Årets langrennsklubb, ingen kandidater 

 
Sesongen 2017-18 
 

 Rulleskirenn 2017:  

Lillehammer SK har meldt inn renn 17. august (K) og 7. september (F) 

Det vil trolig bli renn på Lygna når asfalten er på plass. 

Ellie sender en oppfølgingsmail til  ØTS og Gjøvik Skiklubb 
 

 Terminliste turrenn Oppland 2018 og 2019 

Det har kommet inn noen svar fra arrangørklubber mht. datoer, 

Ellie følger opp de som ikke har svart. 

Forslag til datoer legges fram for Vårmøtet 1. juni. 
 

 Terminliste NSF – status datoer og overnatting 

Mange datoer er klare, det mangler fortsatt for noen NC senior-renn. 

Overnatting HL og NM/NC junior organiseres gjennom NSF/arrangøren, 

hotell til de seniorrennene som er klare, er ok. 



 Kretscuper 2017-18 
 

o Gålå Cup, 2-årig avtale, ok 

o GD Cup, 3-årig avtale, ok 

o Totenbank Cup, må reforhandles, ansvarlig: Torbjørn 
 

 Samlinger 
 

o Interkretssamling 15-16 år sammen med HSK, 1-3. september, HSK har ansvar i år, 

 Lillann og Stein bistår for Oppland. 
 

o Åpen junior- og seniorsamling uke 40 på Natrudstilen, tirsdag 3. – fredag 6. oktober, 

ansvarlig Robert og Håvard, kan være lurt å begynne jobben med å hente inn trenere 

allerede  før sommeren. 
 

o Samling 15-16 år november/desember, har tradisjonelt vært arrangert ifbm. 

Natrudstilrennet. Ettersom de nå arrangerer renn både lørdag og søndag, fungerer 

dette dårligere. Et alternativ kan være å legge samlingen en annen helg og til Lygna, 

for å teste ut løypene til Hovedlandsrennet. LK følger opp dette på LK-møtet i august. 

 
Team Veidekke Innlandet 
Uttaket er klart, 6 menn og 4 kvinner.  

Alle eierkretsene er representert, totalt 4 løpere fra Oppland. 

Ingen kommentarer til økonomi denne gangen. 
 

Det er et ønske fra LK at senioransvarlig i LK holdes orientert om uttaksprosessen, både for å kunne 

håndtere henvendelser fra utøvere/foreldre, og for å kunne evt. ‘kjempe’ for Oppland sine kandidater. 

 
Vårmøte 2017 OSK Langrenn 
 

 Torsdag 1. juni kl. 18.00 på Honne Konferansesenter, Biri, 

LK møter kl. 17.00. 

 Påmeldingsfrist 28. mai, ikke mange påmeldte p.t., Ellie følger opp og purrer på klubbene. 

Alle i LK melder seg på via påmeldingslinken. 

 Torbjørn sender ut ppt-presentasjon, alle har ansvar for å følge opp sine respektive 

ansvarsområder for sesongen 2016-17. 

 Det er ikke meldt inn saker fra klubber. 

 
Eventuelt 
 

Henvendelse fra Petter Blindheim, LSK  

… vedr. koordinering av transport av utstyr til NM del 2 i Alta.  

Ragnhild kontakter Petter og ber han legge fram saken på Vårmøtet. 

 

Akershus Skikrets, sak om forbud mot bruk av fluor 

Saken skal legges fram på NSF Vårmøte i juni, der Akershus Skikrets ønsker et nasjonalt forbud mot 

bruk av skismøring med fluor i aldersbestemte klasser. LK diskuterte elementer knyttet til håndtering 

og sanksjonering av et slik fluor. LK støtter et holdningsarbeid for å unngå bruk av fluor for barn og 

jobben med å kvitte seg med fluor på sikt, men da kreves det gode, bærekraftige alternativ til dette.  

 

 

Neste LK-møte, torsdag 1. juni kl. 17.00 på Honne Konferansesenter, Biri. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer 23. mai 2017 


