
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 7. mars 2022 

Idrettens Hus, Lillehammer og via Teams 
 

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

Robert Granseth, Gunnar Vestad, Lillan Gulbrandsen og Ellie Lein 

 
 

 

 

 

 

ØKONOMI 
 

 

 
Årsregnskap 2022 
LK gikk med et overskudd på kr. 111.144 i 2021. 
Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på kr. 40.000. 
 

Årsaken til det store overskuddet er flere avlyste samlinger og nasjonale renn (junior og 15-16 år) 
sesongen 2020-21 pga. korona, større sponsorbidrag fra Mosetertoppen enn budsjettert og noe 
innsparing på drift komite pga. færre fysiske møteplasser. 
 

LK har pr. 31.12.21 en positiv egenkapital på kr. 434.874. 

 
Regnskap Team Elon Innlandet 
Føres av Oppland Skikrets f.o.m. 2021. 
Team Elon Innlandet gikk med overskudd på kr. 191.753 i 2021,  
EK pr. 31.12.21 er på kr. 640.767. 

 
Oppland Skikrets  
… gikk med et samlet overskudd på kr. 253.662. 
Skikretsens samlede EK pr. 31.12.21 er på kr. 4.440.515. 
 
Team Elon Innlandet kommer i tillegg. 

 
 
Regnskap LK pr. 28.02.22 
… ble kort gjennomgått på styremøtet. Ingen store avvik jf. med budsjett. 

 
 
 



STATUS SESONGEN 2021-22 
 

 

Status turrenn 

 

Avlyste renn 

• Skeikampenrennet 8. januar, avlyst pga. koronarestriksjoner 

• Finntjernløpet 23. januar, avlyst pga. koronarestriksjoner 

• Kjøldilten 30. januar, avlyst pga. snømangel 

• Totenåsløpet 5. februar, avlyst pga. for få til å arrangere 

• Mylla Rundt 19. februar, avlyst pga. tømmerhogst i løypetraseen 

• Snertingdalsrennet 5. mars, avlyst pga. snømangel 

• Gransmarkrunden 6. mars, avlyst pga. snømangel 

 

Gjennomførte renn 

• Sjusjøen Skimarathon 12. februar 

• Madshus Stuttmaraton, erstattet Madshus Skimaraton 13.  februar 

• Furusjøen Rundt 19. februar 

• Hafjell Skimaraton 26. februar 

• Valdresrennet 27. februar 

• Vingrom Opp 5. mars 

• Heimfjelløpet 6.mars 

 

Det har vært en krevende vinter for turrennarrangørene, med både korona og lite snø. 

I tillegg ser vi at det er generelt lavere deltakelse enn tidligere år på de rennene som er gjennomført. 

 

 

Status langrenn 

 

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 

 

Gjennomførte renn 

Alle kretsrenn etter 1. februar er gjennomført. Men vi ser at deltakerantallet er betraktelig lavere enn i 

‘normale’ vintre. Dette kan nok tilskrives både en lang rennpause pga. korona og mye koronasmitte i 

alle aldersgrupper etter gjenåpningen i februar, samt dårlige snøforhold flere steder. I tillegg kan det 

virke som at det er en høy terskel for mange å ta steget fra klubrenn til kretsrenn. 

 

 

For skikretsen er det viktig å ta tak i problematikken rundt både rekruttering og deltakelse på 

kretsrenn. LK ønsker å sende ut en Questback til både klubber og utøvere etter endt sesong. 

Resultatene fra denne presenteres på LKs Vårmøte for videre diskusjon. Ellie lager et utkast som 

sendes ut til LK for innspill. 

 

 

 



 

Avslutningshelg på Gålå 26-27. mars 

Arrangørene er klare, invitasjon er laget og informasjon lagt ut på alle skikretsens sosiale flater. 

Det legges opp til et sosialt opplegg med foredrag, premieutdelinger og pizzabuffet lørdag ettermiddag. 

 

Ellie er til stede hele helga og bistår arrangøren, Torbjørn stiller på søndagens KM stafett. 
 

I tillegg til arrangørens opplegg, foreslås det også å lage et opplegg for 15-16 år, ala det vi hadde før, 

både for å markere et godt HL og samle gruppa for sesongavslutning. 

Robert og Håvard lager et forslag til opplegg, romslige økonomiske rammer. 
 

Det vil mest sannsynlig komme en søknad fra arrangør om en liten økonomisk støtte til det sosiale 

opplegget. 

 
Kretscuper 

Det er ett avlyst renn i alle cupene.  

Dette gir totalt 6 renn i hver cup, hvorav 4 er tellende (to renn kan fortsatt strykes, men ikke 

finalerennet) 

 
Innlandet Cup 

Fjerde og siste renn ble arrangert på Gåsbu 19. februar (sprint K), for 15-16 og alle juniorklasser. 

Hedmark tok ansvar for premieutdeling og poenglister, hjemmesiden er oppdatert med komplette 

resultater. Ellie sjekker med Hedmark hva som gjøres med topp 3-premiene til de som ikke var til 

stede på det siste rennet. 

 
TD’er 

Har fungert bra, god dekning hele vinteren.  

Skikretsen har også stilt med flere ass. TD’er på FIS-renn. 

 

 

 

NASJONALE RENN 
 

 

• Rapporter fra gjennomførte renn 
 

o NC junior Åsen (erstattet Voss) 

Kretsleder: Gunnar 
 

God deltakelse, drøye 900 deltakere. 

Hotellet fungerte bra. Litt diskusjon rundt løypene, noen isete parter og en del fall. 

 
o NC senior Vind 

Kretsleder: Ragnhild, jobbet som frivillig på rennkontoret 
 

  Lite snø, mye jobb mht. løypetraseer i forkant. 

   Drøyt 300 deltakere, gode tilbakemeldinger, gode TV-bilder. 

   Positivt med den nye storhallen.  

 

 

 



o NM junior Nes 

Kretsledere: Gunnar og Lillann 
 

  Knirkefritt arrangement, gode forhold, alt gikk etter planen, 

  mange gode resultater, bl.a. gull på jentestafetten. 

   Hotellet: Hadde verken pasta eller ris til middag, ellers ok. 

 
o Hovedlandsrennet Holmenkollen 

Kretsledere: Robert og Håvard 

Alt fungerte bra, hotellet kjempebra!  

Mange nervøse deltakere, første gang på stort renn etter to år med korona. 
 

Neste år er det HL i Meråker, vurdere å undersøke felles overnatting i Storlien 

sammen med Hedmark. Ellie følger opp mot Hedmark. 

 

 

o Kong Haralds Ungdomsstafett 

Kretsledere: Robert og Håvard 

Smørere: Stig Almsbakken og Ole Henrik Evensen 
 

  Litt knall og fall, 9. og 17. plass, fin opplevelse for ungdommene, fornøyde både  

  utøvere og foreldre.  

 

 

• Gjenstående renn  
 

o NC junior 17-18 Meråker 

Kretsleder: Gunnar 

 

o NC junior 19/20 og senior Steinkjer 

Kretsledere: Lillann og Ragnhild 

 

o NM del 1 Harstad 

Kretsleder: Ragnhild 

 

o NM del 2/NC junior finaler Lygna 

Kretsleder: Lillann og Gunnar 

 

 

 

 

STATUS KURS OG KOMPETANSE 
 

Det har kommet et par ønsker om Trener 2-kurs. 

Ellie sjekker interessen. 

 

 

 

 

 



MØTER 
 

• OSK Vårmøte 2022 

LK inviterer til Vårmøte onsdag 1. juni, Ellie sjekker med Honne Konferansenter på Biri. 

 

• NSF Vårmøte 2022 Molde 

o Torsdag 9. – fredag 10. juni: Fagmøte Langrenn, program er ikke klart 

o Lørdag  11. – søndag 12. juni: Skitinget 2022 

 

Torbjørn stiller helt sikkert, andre fra LK som ønsker å delta på fagmøte langrenn, kan gjøre 

det. 

 

 

 

STATUS HANDLINGSPLAN 2021-23 
 

Vi er i rute med de planlagte tiltakene. Torbjørn rapporterer på styremøtet tirsdag 8. mars. 

 

 

 

EVENTUELT 

 
Brev til NSF/LK vedr. uttak 

Torbjørn gjorde kort rede for brev sendt til NSF-LK og Espen Bjervig, administrativ sjef for 

NSF Langrenn, på vegne av Team Elon Innlandet, med kommentarer til uttak og særlig 

kommunikasjonsform/oppførsel fra noen landslagstrenere i NSF.  
 

 

 

 

 
 

 

Neste LK-møte mandag 25. april 2020 kl. 18.00 på Idrettens Hus, Lillehammer. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 8. mars 2022 


