
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 24. januar 2022 

Idrettens Hus, Lillehammer og via Teams 
 

 

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

Robert Granseth, Lillann Gulbrandsen, Gunnar Vestad og Ellie Lein 

 
 

 

 

 

ØKONOMI 
 

 

Årsregnskap 2021 

Prosessen er i gang, skal være klart for revisjon 15. februar. 

Det foreligger derfor p.t. ingen regnskapsstatus pr. 31.12.21, men det har ikke vært noen store 

endringer siden LK-møtet i desember. 

 

Årsregnskap 2021 sendes ut til LK i egen epost når det er klart. 

 

 
 

STATUS SESONGEN 2021-22 
 

 

TERMINLISTER OG TD’ER 

Det er nå åpnet opp for å arrangere skirenn for alle aldersgrupper. 

Men nå er det snømangel som dessverre fører til en den avlysninger. 

 

Status turrenn 

Det er ikke gjennomført noen turrenn i kretsen så langt i sesongen, først var det korona, nå er det 

snømangel. 
 

• Skeikampenrennet 8. januar, avlyst pga. koronarestriksjoner 

• Finntjernløpet 23. januar, avlyst pga. koronarestriksjoner 

• Kjøldilten 30. januar, avlyst pga. snømangel 

 

 

Status langrenn 

Det samme gjelder langrenn. 
 

Gjennomførte renn 

• Gransrennet 5.desember 

• Natrudstilrennet 11.desember 

• Lygnasæterrennet 9. januar 

• Moskusrennet 15. januar 

• KM/ ØTS-rennet 22. og 23. januar 

 



 

Avlyste renn 

• THL-rennet 19. desember, pga. korona 

• Nyttårsrennet Beitostølen 30. desember, pga. korona 

• Åsvangrennet 15. januar, pga. snømangel 

• Raufossrennet 29. januar, pga. snømangel 

• Gausdalsrennene, 29. og 30. januar, pga. snømangel 

 

Det kan være aktuelt å sette opp Gausdalsrennet på ny dato dersom det blir mange avlysninger 

framover, forutsatt at det kommer mer snø på Skei. 

 

 

Utsatte renn 

• Arne Rustadstuens Minneløp, flyttet fra 18. desember til 6. mars 

• Svearennet, flyttet fra 8. januar til 5. februar 

 

 

Avslutningshelg på Gålå 26-27. mars 

Det er viktig å få i gang arrangørene på Gålå, Ellie følger opp. 

 

 

 

Kretscuper 

 

GD Cup;  

o 1 renn gjennomført (Moskusrennet) 

o 1 renn avlyst (Gausdalsrennet) 

 

Totenbank Cup;  

o 1 renn gjennomført (ØTS-rennet/KM) 

o 1 renn avlyst (Raufossrennet) 

 

Mosetertoppen Cup;  

o 2 renn gjennomført (Moskusrennet og ØTS-rennet/KM)) 

o 1 renn avlyst (Nyttårsrennet) 

 

Pr. nå er det kun 1 avlyst renn i hver kretscup. Dette gir totalt 6 renn, hvorav 4 er tellende (to renn kan 

fortsatt strykes) 
 

Dersom snømangel fortsetter å føre til avlyste renn, vil LK se på muligheten for å gi cupstatus til andre 

renn på terminlista. Dette vil følges opp fortløpende. 

 

 

Innlandet Cup 

Vi har klart å gjennomføre 3 av 4 renn, siste renn er på Gåsbu 19. februar (sprint K) 

13-14 år ble avsluttet med 3 renn på Lygna, gavekort topp 3 utdelt. 

De andre klassene blir premiert topp 3 på Gåsbu. 

 

 

 

 

 

 



KM 2022 
 

• ØTS-rennene 22-23.01.22 – distanserenn 

Vel gjennomført, god deltakelse, dyktige arrangører. 

Gunnar var til stede på søndag, Ellie hadde tett dialog med arrangøren inn mot arrangementet 
 

• Gjenstående KM: 

Søndag 27. mars, stafett Gålå 

Søndag 10. april, sprint Skeikampen 

 

 

NASJONALE RENN 
 

Senior 
 

Gjennomført 

• NC Gålå 

• NC/SC Beitostølen 

 

Gjenstår 

• NC Vind - ikke kretsopplegg verken for overnatting eller smøreplasser 

   … krevende snøforhold, men det blir skirenn! 

• NC Steinkjer - overnatting ok, fortsatt ikke lagt ut informasjon om smøreplasser 

• NM del 1 Harstad - frist for overnatting går ut 1. februar, ikke kretsopplegg for smøreplasser 

• NM del 2 Lygna - ikke kretsopplegg verken for overnatting eller smøreplasser 

 
Junior 

• NC Voss avlyst 

• NC Åsen, erstatter Voss - 

   alle klubber/team ordner egen overnatting, kretsen har 1 smøreplass, disponeres av NTG 

• NM junior Nes - overnatting ok, smøreplasser bestilt 

• NC Meråker  (17-18) - overnatting ok, fortsatt ikke lagt ut informasjon om smøreplasser 

• NC Steinkjer (19-20) - overnatting ok, fortsatt ikke lagt ut informasjon om smøreplasser 

• NC jr. finaler Lygna - ikke kretsopplegg verken for overnatting eller smøreplasser 

  

Regionkontakt Valdres?  

Gunnar sjekker med Arild Snortheimsmoen. 

 
15-16 år 

• Hovedlandsrennet – overnatting ok, smøreplasser bestilt 

• Kong Haralds Ungdomsstafett – 

   meldt på to lag, bestilt hotellrom, siste frist lagoppstilling; 2.mars 

 

Vedr. kvalikrenn; Gausdalsrennet avlyst (kvalikrenn K) 

Ettersom det i utgangspunktet var satt opp 4 klassiske og 3 fri teknikk kvalikrenn, vil 

Gausdalsrennet ikke bli erstattet. Vi har da tre kvalikrenn i hver stilart. 

 

 

Stafetter HL og NM junior 

Det er laget ‘påmelding’ til begge stafettene, med frist et par dager før påmeldingsfristen går ut. 

Ellie følger opp. 

 



INTERNASJONALE RENN 

 

Para-VM, Lillehammer, 12-23. januar 

Vellykket gjennomføring, vellykkket arrangement, mye ros fra alle hold. 

 

 

VM junior og U23, Lygna, 21-27. februar 

Arrangør og arrangement er i rute. 

 

 

 
STATUS KURS OG KOMPETANSE 
 

• Trener 1 Hadeland er fullført 

8 deltakere 

 

• Trener 1 Snertingdal/Torpa/NLI er fullført 

9 deltakere 

 

 

DISTANSEKORT PÅ SKI 
32 klubber er i gang med å samle kilometer, 4 klubber har passert 1000 km. 

SWIX har sagt ja til å stille som sponsor. 

Ellie og Marianne følger opp fortløpende. 
 

 
 

EVENTUELT 

 
Interkretssamling 15-16 

For Hedmark og Oppland, i år er det vår tur til å arrangere. 

Det er greit å være ut i god tid for å få tilgang til overnatting. 

Viktigst å styre unna Birken og NTGs samling for 15-16, umulig å styre unna alle konfirmasjoner o.l. 

 

Dato: 2-4. september 2022 på Mosetertoppen. 

 

Ellie sjekker med Stein Plukkerud mht. leiligeheter, alt. storhyttene Mosetertoppen Panorama. 

 

 

 
 

 

 

Neste LK-møte mandag 7. mars 2020 kl. 18.00 på Idrettens Hus, Lillehammer. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 25. januar 2022 


