
REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

tirsdag 23. juni 2015 

Fakkelgården, Lillehammer 

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

Robert Granseth, Håvard Nyhagen og Ellie Lein,  

samt Eivind Warlo i sak ang. Team Veidekke Innlandet. 
 

Forfall: Tom Nøvik 
 

 

 

 

Fordeling av arbeidsoppgaver LK 2015-17 
 

Langrennskomiteen fordelte arbeidsoppgavene som følger: 
 

 Torbjørn TVI, anlegg og sponsor + bistår Hanne på senior og søknader 

 Hanne   Senior, TD, terminliste og søknader 

 Ragnhild Junior (inkl. juniorsamling) og kurs/utdanning 

 Tom   Junior (inkl. juniorsamling) og sponsor 

 Robert   15-16 år; HL og samlinger, og Ung i sporet 

 Håvard  15-16 år; HL, Ungdomsstafetten og samlinger 

 

 

 

Møteplan 2015-16 
 

Møteplan for LK ble satt opp som følger: 
 

 Mandag 17. august 

 Seminar Pellestova 11-13. september (inkl. møte LK) 

 Mandag 12. oktober 

 Mandag 9. november 

 Mandag 11. januar 

 Mandag 7. mars 
 

Alle møter finner sted på Fakkelgården med mindre annet er angitt, møtestart kl. 18.00 

 
I tillegg kommer følgende møter: 
 

 Helgen 16-18. oktober  NSF Høstmøte, inkl. anleggs- og arrangørseminar, Gardermoen 

 Lørdag 24. oktober OSK Høstmøte, Lillehammer 

 

 

 

Status økonomi 
 

Ellie gikk gjennom regnskapsrapport pr. 31.05.15 for LK. Det er ingen store avvik iht. budsjett, LK 

har en sunn økonomi. 

 

 



 

Handlingsplan/tiltaksplan LK 2015-17 
 

Skikretsens Handlingsplan 2015-17 ble vedtatt på Skikretstinget 5. juni 2015. Med denne som 

utgangspunkt skal LK lage en tiltaksplan for 2015-17. 
 

Dette vil bli satt opp som eget punkt til diskusjon på LK-møtet i forbindelse med seminaret på 

Pellestova i september. I forkant av seminaret (medio august) vil LK-medlemmene få tildelt 

hjemmelekse knyttet opp mot sentrale satsningsområder i Handlingsplanen. Ansvarlig: Torbjørn 

og Ellie. 

 

 

 

Team Veidekke Innlandet (TVI) 
 

Trener Eivind Warlo ga en kort statusrapport p.t. 
 

Årets lag består av ni utøvere, hvorav sju tilhørende Oppland SK. Alle utøveravtaler er nå signert, 

Eivind gikk kort gjennom hovedpunktene i avtalene. 
 

Det er en fin gjeng som ligger på et jevnt over bra nivå, på papiret det sterkeste TV-laget i landet. 

F.o.m. høsten vil 7 av 9 utøvere bo på Lillehammer, hvilket sikrer enda bedre samarbeids- og 

oppfølgingsforhold.  
 

To samlinger er gjennomført, de er nå i gang med den tredje (og siste) før sommeren.  

Nytt for denne sesongen at de åpne samlingene er kuttet ut. Årsaken til dette er først og fremst at 

det har vært vanskelig å få dem sportslig bra nok, bl.a. pga. variabelt sportslig nivå på deltakerne. 

Men Eivind presiserer at de er positive til forespørsler fra enkeltutøvere som ønsker å delta på 

samlinger, men at disse da må ta eget ansvar for alt det praktiske utenom treningsøktene. 
 

TVI fortsetter imidlertid med åpne treninger, som markedsføres på sosiale medier. Det er også 

etablert et samarbeid med Lillehammer SK, til nå er det gjennomført to obligatoriske og en valgfri 

fellestrening. 
 

For sesongen 2015-16 er det Norges Cup og Skandinavisk Cup som er hovedmålene. TVI ønsker å 

fortsette å benytte seg av OSKs felles overnattingstilbud ifm. NM/NC, ca. 12-13 personer.  
 

TVI har solid økonomi, med en EK på drøyt 300.000, hvilket er viktig for å kunne drive forsvarlig 

og med langsiktighet. Ny 3-årig avtale med Skeikampen er på plass, hvilket er gull verdt. Avtalen 

med Sparebank1 ble ikke fornyet etter at de inngikk avtale med NSF langrenn sentralt, men TVI 

vil motta en kompensasjon for dette fra NSF. Det er imidlertid viktig og nødvendig for TVI å 

innhente nye sponsorer. 
 

Alle utøverne på laget har kontraktfestet at de skal bidra inn mot eierkretsene. Det er et ønske fra 

LK at de bidrar som trenere på kretssamlingen 4-6. september (15-16 år) som arrangeres på 

Natrudstilen i samarbeid med Hedmark SK. Robert følger opp dette. I tillegg kan det være aktuelt 

å stille med trenere på cupavslutningssamling i april og evt. lokale arrangementer på kveldstid. 

Dette meldes i så fall inn til Eivind. LK ønsker også å utfordre utøverne til å delta på minimum en 

aktivitet i egen klubb i løpet av sesongen. Evt. henvendelser fra andre klubber formidles også 

videre til Eivind. 

  

 

 

 

 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/OSK_Handlingsplan%202015-2017.pdf


Eventuelt 
 

 Seminar Pellestova 11-13. september 

Minner om påmeldingsfrist 29. juni. 
 

 Kjøreregninger 

Alle utestående kjøreregninger sendes inn til Ellie så snart som mulig. 
 

 Rulleskirenn 

Det er terminfestet rulleskirenn ifm. Lillehammer Endurance Challenge 4. juli, Søre Ål IL 

er arrangørklubb. Hanne ordner TD. 
 

 Juniorsamling uke 40 

Storhytta på Natrudstilen er booket 28.09 – 02.10. Øyvind Trøen og Katja Boner har sagt 

ja til å være trenere. Det har vært et ønske fra noen utøvere om at samlingen avsluttes 

torsdag, slik at de får én høstferiedag. Ragnhild følger opp dette. 
 

 

 

 

 

Neste LK-møte: Mandag 17. august kl 18.00, Fakkelgården 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer, 24. juni 2015 

 

 

 

 

 

 


