
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 18. oktober 2021 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Ragnhild Soleng, Håvard Nyhagen, 

Gunnar Vestad, Robert Granseth, Sigrid Snuggerud (på vegne av styret) 

 og Ellie Lein 

 

Forfall: Lillann Gulbrandsen 
 

 

 
ØKONOMI 
 

Status regnskap pr. 30.09.21 ble gjennomgått. 
 

Ekstra kostnader ifbm. interkretssamling 15-16 pga. noe færre deltakere enn forventet og en del 

avlysninger pga. koronautbrudd, disse tok kretsen. 
 

Det ligger likevel an til et pent overskudd for 2022. 

 

 

 

TERMINLISTER 2021-22 
 

Fristen for å komme med innspill på høringsutkast gikk ut 17.oktober. 
 

Turrenn 

Ingen innspill til endringer fra klubber. 

Det er fortsatt en del usikkerhet mht. renndato for Inga Låmi, som tradisjonelt arrangeres helga før 

Birken. Pga. X Games, som er berammet til samme helg og inntar Håkons Hall, er rennet inntil videre 

flyttet til 26. mars. 

 

Langrenn 

• Raufossrennet 29 januar,  

ønskes flyttet til en annen dato, da det kolliderer med NC på Vind samme helg, 

alternative datoer: 16 januar eller 6. mars. 

 

• KM-sprint, 

det har kommet to innspill, fra hhv. ØTS og Follebu Skiklubb 

Etter litt diskusjon lander LK på å forespørre Follebu om de kan arrangere KM sprint 

palmelørdag på Skei, 9. april. Palmelørdag vil være ugunstig for noen, men det er en fin måte å 

forlenge sesongen på. 

 

Det har ikke kommet inn andre høringsinnspill. 

Ellie kontakter klubbene og oppdaterer sak på hjemmeside. 

 

 

 

 



Kretscuper 

• GD, avtale ok, 2-årig (2021-23), på samme vilkår som før 

• Totenbanken, avtale ok, 1-årig (2021-22), har fått innført deltakerpremie til alle 

• Mosetertoppen, avtaleutkast sendt over, ikke signert – Torbjørn følger opp 

 

Felles avslutningsrenn for alle cuper 

… på Gålå lørdag 26. mars. 

 

Antall tellende renn 

Det er satt opp 7 renn i hver cup, 6 tellende, ingen doble poengsummer i siste renn. 

 

 

 

Felleshelger med HSK 

• 11-12. desember; Natrudstilrennet (Søre Ål IL) og Sjusjørennet (Brøttum IL) 

• Søndag 9. januar, Lygnasæterrennet, inviterer inn utøvere fra Hedmark 

• Oppfordre HSK til å invitere til et renn i Hedmark, spesielt 15-16 år 

• En regioncup 15-16 år kan evt. vurderes, sjekke interesse på høstmøtet? 

 

 

Status TD’er 

• Ellie skal i gang med jobben med å følge opp innmelding av TD’er fra klubbene. Fordeling av 

TDer påbegynnes så snart alle klubber har meldt tilbake.  

• TD- og arrangørkurs arrangeres onsdag 3. november på Lillehammer. 

• Digitalt nasjonalt TD-kurs 23. november og ? 

 

 

Renn for parautøvere 

Nasjonale renn på Beitostølen (sesongåpning og Nc/SC) og Gålå (NC) før jul. 

Minne KM-arrangører på at det skal settes opp paraklasser, Ellie følger opp andre arrangører av 

kretsrenn der vi vet om parautøvere som ønsker å delta. 

 

 

 

NM/NC/HL 
 

• Overnatting NM/NC/HL 

Siste frist for overnatting organisert av NSF var 17. oktober, Ellie jobber med listene og sender 

inn oversikt over ønsket overnatting til NSF. Fordeling gjøres primo november. 
 

• Ledere fra krets  

o NC senior Gålå – Ragnhild 

o NC senior (og SC) Beitostølen - Ragnhild  

o NC junior Voss  – Lillann og Gunnar 

o NC senior Vind  – Ragnhild 

o NM junior Nes  – Lillann og Gunnar 

o HL Holmenkollen – Robert og Håvard 

o Kong Haralds Ungdomsstafett  - Håvard og Robert 

o NC junior Meråker (17-18)  – Gunnar 

o NC junior og senior Steinkjer – Lillann og Ragnhild 

o NM del 1, Harstad – Ragnhild 

o NM del 2 og NC junior finaler, Lygna – Lillann, Ragnhild og Gunnar 

 



 

• Smøreplasser 

Samordner HL og junior, seniorene ordner seg av erfaring selv da de fleste har egne 

smørevogner, som må bestilles direkte hos arrangør. 
 

Frist for bestilling via krets er 1.  november. 
 

• Smørekoordinator junior 

Per Øyvind Moland stiller som smørekoordinator på NM/NC junior 
 

• Poengskala uttak HL stafett og Ungdomsstafetten 

Bruke samme poengskala som sesongen 2019-20. Håvard setter opp forslag til uttaksrenn, 

presenteres på høstmøtet. 
 

• Regionkontakter  

15/16 år – Håvard/Robert følger opp 

Junior – Gunnar og Lillann følger opp  
 

Skal være klart for presentasjon på høstmøtet 

 

 

SAMLINGER 
 

11-14 år 

• Lygna  Søndag 22. august, 49 påmeldte deltakere 

• Gjøvik/Toten Ble ikke arrangert, ingen klarte å ta på seg oppdraget 
 

• Beitostølen Søndag 7. november 

   Håvard følger opp mht. program og gjennomføring,  

   Ellie lager sak på hjemmesida med link til påmelding 
 

• Dombås Søndag 21. november, 

   Ellie følger opp 
 

 

15-16 år 

• Snøsamling 26-28. november, 48 påmeldte. 

NTG stiller med trenere lørdag, Robert sjekker med et par kvinnelige trenere, som også kan bo 

på jentehyttene. Program og romfordeling klart senest i løpet av uke 46. 

 

 

 

KURS OG KOMPETANSE 
 

Kurs under gjennomføring: 
 

• Trener 1 Snertingdal/Torpa/NLI,  

9 deltakere, kursholder Marianne Myklebust 

Mangler bare praktiske snømoduler, planlagt 6. desember. 

 

• Trener 1 Hadeland,  

13 deltakere, kursholder Marianne Myklebust 

Praktiske snømoduler gjennomført, teori snø og barmark planlagt 20. og 27. oktober. 

 

Planlagte kurs: 

• TD- og arrangørkurs, onsdag 3. november på Lillehammer,  

kursholder Torbjørn Broks Pettersen 



NSF LANGRENN HØSTMØTE, 15-17. oktober 2021 
Torbjørn og Håvard deltok fra Oppland. 

Torbjørn ga en kort oppsummering fra møtet, bl.a. løypeprofiler, reisefordeling og handlingsplan. 

Referat og dokumentasjon fra møtet legges ut på NSF Langrenn sine sider etter hvert. 

 

 

 

OSK LANGRENN HØSTMØTE, lørdag 6. november 
Fellesdel kl. 10.30 – 12.00 

Møtet starter etter lunsj, kl. 12.45. 

Ellie forbereder ppt og legger ut i Teams, alle tar ansvar for å oppdatere sine respektive deler. 

 

LK møtes kl. 09.30 for forberedende møte. 
 

Det er fint om alle i LK kan følge opp klubbene i sin region mht. deltakelse på høstmøte. 

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2021-23 
 

Styret ønsker at hver gren kommer opp med forslag på 3-4 nyskapende tiltak for kommende periode. 

 

• Videreføre regionsvise dagsamlinger 11-14 år 

• Få flere lokale TDer opp på FIS-nivå 

• Vi skal ha flere skirenn med crosselementer, både distanse- og sprintrenn (lage en egen 

crosscup?) 

• Innspill fra høstmøtet 

• Innspill fra høstmøtet 

 

Sende ut spørsmål/henstilling om innspill til klubbene i reminder om høstmøte. 

 

 
 

EVENTUELT 

 

Viktige dokumenter 

… som ledere for kretsen på skirenn bør sette seg inn i før sesongen 

• Beredskapsplan, sist oppdatert 20. oktober 2020 

• Arbeidsinstruks kretsledere, revidert på møtet, legges også fram for høstmøtet, som infosak 

 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 19. oktober 2021 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.skiforbundet.no%2Fglobalassets%2F06-krets---medier%2Foppland%2F8-styret%2Fstyringsdokumenter%2Fkriseberedskapsplan-oppland-skikrets.pdf&clen=157783

