
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 2. desember 2019 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

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

Lillann Gulbrandsen, Robert Granseth, Stein Plukkerud og Ellie Lein 

 
 

 

 

ØKONOMI 
 

 

Status regnskap pr. 30.11.19 gjennomgått, fortsatt ingen store avvik. 
 

Budsjett 2020 ble gjennomgått, det legges opp til et underskuddsbudsjett på kr.69.000, ettersom LK 

har en EK på drøyt 300.000 å tære på. Budsjettet skal vedtas på styremøtet 9. desember. 

 

 

 

Sesongen 2019-20 
 

 

Terminlister og TD’er 

Synnfjellrennet 17.11.19 avlyst pga. snømangel. 

TD-kabalen ok p.t., ingen store utfordringer så langt. 

 

Samlinger 

• Kretssamling 15-16 år gjennomført på Natrudstilen 1-3. november, med 57 deltakere. NTG 

stilte med trenere på søndag, kretsledere Lillann og Håvard hadde ansvar for de andre øktene.  

Noe ut fordring med snøforholdene på stadion, de ekstra hyttene lå litt spredt og langt fra 

storhytta, ikke veldig bra kvalitet på maten på Sjusjøen Cafe. 

 

• Samlinger 15-16 år i 2020 vil bli arrangert på Mosetertoppen, som en del av 

samarbeidsavtalen. Helger: 4-6. september (sammen med Hedmark) og 13-15. november, Ellie 

reserverer storhyttene. 

. 

 

NM/NC/HL 

Alt i rute mht. både hotell og smøreboder. 

 

 

KM 2020, fordeling LK 
 

• Søndag 19. januar: SWIX-rennet på Vind, fellesstart: Torbjørn 

• Helgen 25-26. januar: KM Lygna (Gran IL), sprint og indv. start: Håvard og Stein 

• Lørdag 28. mars: KM stafett i Karidalen (ØTS): Torbjørn og evt Håvard? 
 

 

 

 



INNKOMNE SAKER 

 

Prioritering av søkere NM 

NSF Langrenn har fått inn søknader fra både Beitostølen og Gålå som arrangører til NM-arrangement 

i 2020. Beitostølen søker om NM senior, mens Gålå er åpen for også junior og HL. NSF ønsker at OSK 

kommer med en prioritering og/eller uttalelse.  
 

Skikretsstyret har delegert dette til LK ettersom det handler om langrennsmesterskap. Torbjørn 

erklærte seg inhabil i saken, da han er påtenkt som rennleder under et evt. NM på Beitostølen – og 

forlot møtet under diskusjonen. 
 

Etter litt diskusjon ble LK enige om at de anbefaler at Beitostølen prioriteres som arrangør av NM 

2020, mens Gålå prioriteres til Junior-NM, evt. Hovedlandsrenn. Ellie formidler det videre til NSF. 

 

 

Motorisert ferdsel i Øyerfjellet 

LK har fått henvendelser fra Øyer kommune og ØTI vedr Janteloppet.  
 

ØTI har reist følgende spørsmål: Kan Langrennskomiteen ta opp problemstillingen ved at et idrettslag 

fra en annen kommune arrangerer skirenn i vår kommune uten at ØTI Ski blir involvert på noe som 

vis. 
 

Øyer kommune har gitt signaler om at ett slik arrangement som Janteloppet krever søknad om 

motorferdsel i utmark.  
 

LK drøftet saken, LK regner med at arrangør tar kontakt med aktuelle parter i Øyer for å gjennomføre 

rennet. Ellie sender en påminnelse til LSK. 

 

 

 

MØTEPLAN VINTEREN 2020 
 

LK-møter: 

• Mandag 27. januar 

• Mandag 9. mars 

• Mandag 20. april 

 

OSK Vårmøte: 

• Onsdag 27. mai på Lillehammer 

 

 

 

 

 

 

Neste LK-møte mandag 27. januar 2020 kl. 18.00 på Idrettens Hus, Lillehammer. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 5. desember 2019 


