
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 4. desember 2017 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

 

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

Robert Granseth, Lillann Gulbrandsen og Ellie Lein 

 

Forfall: Stein Plukkerud 
 
 

 

 

 

 

STATUS ØKONOMI 
 

• Regnskap pr. 30.11.2017 

Kort gjennomgang, det ligger an til et underskudd på ca. 75.000, som budsjettert. 

 

• Budsjett 2018  

LK landet på et forslag til budsjett for 2018 med et budsjettert underskudd på kr. 30.000. 

 

 

 

 

SESONGEN 2017-18 
 

Terminlister 
 

Terminlister/TDer 

Det har kommet en henvendelse fra Svea Skilag vedr. terminliste, TD’er m.m.  

Torbjørn sender et svar til Svea. 

 

KM 2018 

• Lørdag 27. januar KM sprint, fri teknikk  Hovdebakken/Fastland (Vind IL) 

• Søndag 28. januar  KM fellesstart fri teknikk Vind stadion (Vind IL) 

• Søndag 18. mars KM enkeltstart klassisk  Trabelia (Ringebu-Fåvang Skiklubb) 

• Søndag 8. april  KM Stafett   Gålå (Sør-Fron IL m.fl.)  

 

Fordeling av ansvarlige LK-representanter: 

• 27-28. januar, Vind Torbjørn og Lillann 

• 18. mars, Trabelia Håvard 

• 8. april, Gålå  Torbjørn 

 

 

Avslutningshelg Gålå 7-8. april 2018 

Hovedansvarlig i LK: Torbjørn og Lillann. 

Tar kontakt med arrangørene på Gålå og Wadahl hotell, skal ha noe klart rett over nyttår, til 

publisering på skikretsens hjemmesider. 



 

Samlinger 
 

Snøsamling 15-16 år, Lygna, 15-17. desember 

Åslund Transport sponser samlingen med kr. 10.000. 

Det er p.t. 45 påmeldte og 2 på venteliste.  

Ellie legger ut melding på Facebook om evt. avbestillinger. 

Stein kontakter NTG-trenerne for et opplegg for helga, bør være klart i løpet av denne uka. 

Ellie sender over oppdatert deltakerliste til Lillann på fredag, som lager romfordeling ila. helga, 

Stein følger opp Åslund Transport mht. profilering under samlingen. 

 

 

Status nasjonale renn 2017-18 

 

Overnatting, status 

• NC jr. Beitostølen 5-7. januar, hotell ok 

• NM del 1 Vang, 11-14. januar, hotell ok 

• NC sr. Åsen, 9-11. februar – frist 15. desember 

• NC jr. Holmenkollen, 16-18. februar, hotell ok 

• NC sr. Trondheim, 23-25. februar – frist 1. januar 

• HL Lygna 23-25. februar, hotell ok 

• NM jr. Steinkjer, 2-4. mars, hotell ok –mangler noen få senger, men dette ordner seg 

• NM del 2/NC jr, finaler Alta, 5-8. april – frist 1. februar 

 

Smøreboder, status 

• NC jr. Beitostølen 5-7. januar, bestilt 

• NM del 1 Vang, 11-14. januar, bestilt (frist 15. desember) 

• NC sr. Åsen, 9-11. februar, frist 15. januar 

• NC jr. Holmenkollen, 16-18. februar, frist 1. januar 

• NC sr. Trondheim, 23-25. februar, foreløpig ingen informasjon tilgjengelig 

• HL Lygna 23-25. februar, foreløpig ingen informasjon tilgjengelig 

• NM jr. Steinkjer, 10-12. mars, frist 10. januar 

• NM del 2/NC jr, finaler Alta, foreløpig ingen informasjon tilgjengelig 

 

 

 

Status Kurs og kompetanse 
 

Planlagte kurs vinteren 2017-18 

• Trener 1 snø Hadeland (Svea) v/ Sandra Lyngstad, 19-20. januar 2018 

• Trener 1 snø Lillehammer/Sjusjøen v/ Sandra Lyngstad, 23-24. februar 2018 

• Trener 1 snø Midtdalen/Norddalen, Silje vil følge opp denne, bruke det nye anlegget på 

Lemonsjøen? 
 

 

Møteplan vinteren 2018: 
 

• Mandag 15. januar 

• Mandag 19. mars 

• Mandag 7. mai 

 



ANNET 
 

 

• Oppfølging Norddalen 

Torbjørn har vært på besøk på Dombås og hatt samtaler med de lokale klubbene der oppe. Det 

er mye bra på gang, Torbjørn kom med innspill til hvordan de kan samarbeide bedre i miljøet.  

I tillegg er det viktig at engasjerer seg i skikretsen, som å møte opp på vår- og høstmøter og 

ikke arrangere skirenn. Denne vinteren har skikretsen tildelt to kretscuprenn i Norddalen. 

 

 

• Salg av beskyttelsesmasker 

Det har kommet en henvendelse fra klubb vedr. samkjøring av salg av beskyttelsesmasker, 

jf. tilbud gitt til klubber i en annen skikrets. Etter å ha hatt kontakt med leverandøren 

Skydda, viser det seg at dette var et begrenset tilbud til denne skikretsen, de kan dessverre 

ikke gi samme tilbud til oss. Vi har også purret på NSF, som på NSF Høstmøte sa at de 

ville jobbe fram et tilbud for hele Ski-Norge, men dette har fortsatt ikke kommet. 
 

LK vurderer derfor at det p.t. vil bli lite å hente rent prismessig gjennom felles bestilling 

via skikretsen, vi oppfordrer derfor klubbene til ordne dette selv via sine kontakter. LK 

oppfordrer absolutt til bruk av slike beskyttelsesmasker. 

 

 

• Multisportrenn Harestua 

Harestua IL ønsker å arrangere et Multisportrenn i løpet av vinteren. Rennet vil inneholde 

ulike konkurranseelementer med ski og snø som bærende elementer. Spørsmålet er om dette 

kan være et terminfestet renn. 
 

LK anbefaler å gjennomføre et testarrangement denne vinteren, ettersom terminlista allerede 

er satt. Lillan følger opp dette. 

 

 

 

 

Neste LK-møte er mandag 15. januar kl. 18.00 

 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer 5. desember 2017 

 


