
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 21. august 2017 

Fakkelgården, Lillehammer 
 

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

Robert Granseth, Lillann Gulbrandsen og Ellie Lein 

 

Forfall: Stein Plukkerud 
 

 
 

 

 

 

 

STATUS ØKONOMI 
 

 Regnskap pr. 15.08.2017 

Gjennomgått, ligger godt an iht. budsjett, ingen store avvik. 
 

 Forslag til revidert budsjett 2017 

Gjennomgått og godkjent, ingen store endringer, legges fram for styret på neste 

styremøte. 

 

 

RULLESKIRENN 
 

 GD Cup, 17. august (gjennomført) og 7. september 

 Tour de Synnfjell, 18-20. august, gjennomført 

 Øverbyrennet, Gjøvik, 30. august /flyttet fra 29. august 

 ØTS-rennet, Karidalen, 1. oktober 

 Lygna? Ellie sender en forespørsel om det fortsatt er aktuelt og evt. tidspunkt 
 

TD-rapporter fra gjennomførte renn forteller om vellykkede renn. 

 

 

 

SESONGEN 2017-18 
 

Terminlister/rennsøknader, status 

Frist 1. september, det mangler fortsatt mange rennsøknader i SportsAdmin. 

Ellie legger ut en reminder på Facebook, samt i Nyhetsbrev til klubbene. 

Etter fristens utløp tar Ellie ut lister og oversender til Ragnhild og Torbjørn for videre prosess. 
 

Det har kommet en forespørsel fra Lillehammer Skiklub om  å arrangere en åpningshelg andre 

helg i desember. Dette vil i så fall trolig kollidere med Natrudstilrennet, som er etablert renn, 

hvilket er lite gunstig. Torbjørn sender et svar til Lillehammer Skiklub 

 

 



 

 

Overnatting NM/NC/HL 

 Det mangler fortsatt et par renn på nasjonal terminliste (NSF)  
 

 Overnatting: 

Hotell ifbm. NC/NM junior organiseres gjennom NSF, som i fjor, 

hotell til NM/NC senior er booket og ok, 

venter på endelig tilbakemelding fra Lygna vedr. hotell til HL, Ellie følger opp. 
 

Informasjon og linker til bestilling legges ut i slutten av august 
 

 Felles transport NM del 2 Alta,  

Ref. henvdelse fra Petter Blindheim, Lillehammer Skiklub. 

Robert følger opp saken med Petter. 
 

 Ansvarlige kretsledere junior:  

Robert sliter med å få oversikt over frihelger i løpet av vinteren. Dersom han ikke kan 

reise på et NM/NC-renn (Beitostølen, Kollen og Steinkjer), stiller Lillan og Torbjørn opp 

der det trenges.  På NM del 2/NC junior finaler i Alta holder det med en leder for junior. 
 

 Utarbeiding av retningslinjer for hovedledere krets, ref møte 22. mai, Ragnhild tar ansvar 

for å utarbeide et utkast til retningslinjer, skal være klart i løpet av høsten. 

 

 

Samlinger 

 Interkretssamling 1-3. september (i regi av Hedmark SK) 

Påmeldingsfristen går ut 28. august, pr. nå er det 22 påmeldte fra Oppland (av totalt 41). 

Lillan stiller for OSK/LK, Robert stikker innom.  

Ellie sender en e-post til HSK med info, samt legger ut en reminder på Facebook. 
 

 Åpen juniorsamling uke 40 (3-6. oktober)  

Torstein Haaker Degestad har sagt ja til å være hovedtrener. 

TVI stiller med 2 utøvere på noen av øktene, Gjøvik/Toten Langrenn kan evt. også 

kontaktes. Robert tar hovedansvar for å følge opp, Ellie lager sak med påmelding på 

hjemmesida. 
 

 Snøsamling 15-16 år Lygna 

Lillan følger opp og sjekker muligheten for 15-17. desember.  

 

 

 

Kretscuper/sponsorer 

 GD Cup ok 

 Gålå Cup ok 

 Totenbank Cup, ingen avtale i boks, Torbjørn følger opp til neste møte i LK. 

 

 

 

 

 

 

 



KURS OG KOMPETANSE 

Planlagte kurs er som følger: 

 Trener 1 barmark Lillehammer v/ Sandra Lyngstad – 15-16. september 

 Trener 1 barmark Hadeland (Svea)  v/ Sandra Lyngstad  -  13-14. oktober 

 Trener 1 barmark Midt-Gudbransdalen v/ Marianne Myklebust – 3 kvelder ultimo 

september 

 TD- og arrangørkurs ifbm. Idrettshelga Innlandet, Lillehammer, Torbjørn, lørdag 28. 

oktober 

 

Det har ikke kommet inn ønsker fra klubber om andre kurs. 

 

 

HANDLINGSPLAN 2017-18 

Det jobbes med en mal for operasjonalisert handlingsplan, basert på vedtatt Handlingsplan på 

Skikretstinget 2017. Denne vil bli presentert og tema og arbeidsøkt på styreseminaret i september. 

Maler presenteres på styremøtet 4. september, Torbjørn tar ansvar for å legge til rette for jobben 

som skal gjøres på seminaret. 

 

 

BEREDSKAPSPLAN 

Vi tar utgangspunkt i Hedmark SK sin plan og tilpasser denne til Oppland SK. Planen bør være 

generell for Oppland SK, med evt. spesifikke behov for langrenn. Denne løftes inn som forslag til 

hovedstyret en gang før jul. Ansvarlig Torbjørn/Ellie. 

 

 

MØTER HØSTEN 2017 
 

 Styreseminar 21-22. september, Øyer 

Hele LK stiller 
 

 NSF Høstmøte 13-15. oktober, Scandic Oslo Airport Hotel 

Robert og Lillann deltar på Ung i sporet, Torbjørn dekkes av styret,  

Ragnhild, Stein og Håvard kan også delta dersom de ønsker, dekkes av LK. 

Ellie sender ut informasjon så snart det er klart fra NSF. 
 

 Den store Idrettshelga Innlandet, lørdag 27-28. oktober, Lillehammer 

Det er ønskelig at alle i LK deltar, LK dekker deltakelse og evt. overnatting for de som 

trenger det. Alle må melde seg på via link på hjemmesiden. 

 

 Flytting av LK-møter høsten 2017: 
 

o 16. oktober flyttes til 30. oktober  

o 27. november flyttes til 4. desember 
  

 Møteplan for høsten 2017 blir dermed som følger; 
 

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

o Mandag 30. oktober  kl. 18.00, nye Idrettens Hus, Lillehammer 
o Mandag 4. desember  kl. 18.00, nye Idrettens Hus, Lillehammer 

 
 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer 22. august 2017 


