
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 27. januar 2020 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

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

Robert Granseth, Stein Plukkerud og Ellie Lein 

 

Forfall: Lillann Gulbrandsen (permisjon pga. reise) 

 
 

 

 

 

ØKONOMI 
 

 

Årsregnskap 2019 

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

Det foreligger derfor p.t. ingen regnskapsstatus pr. 31.12.19, men det har ikke vært noen store 

endringer siden LK-møtet i desember. 

 

Budsjett 2020 

LKs forslag ble lagt fram og godkjent på styremøte 09.12.19. 

 

Status TVI 

NSF/LK har forskuttert fortsatt finansiering av regionalagene for sesongen 2020-21, slik at lagene vil 

bli opprettholdt, uavhengig av hva som skjer med avtalen med Veidekke. 

 

 
 

STATUS SESONGEN 2019-20 
 

 

TERMINLISTER OG TD’ER 

• Godt i gang med alle skirenn, Oppland er heldige som har relativt gode snøforhold i sine 

anlegg – og dyktige arrangører. Det meldes om god deltakelse på rennene. 

• Kun ett avlyst renn så langt, Synnfjellrennet 17.11.19 - pga. snømangel. 

• Ingen ‘kriser’ mht. TDer så langt, de er flinke til å sende inn rapporter uoppfordret 

 

 

NASJONALE RENN 

 

• Rapporter fra gjennomførte renn 
 

o NC junior Lygna 

Dyktige arrangører, hotell ikke spesielt bra,  

smørekoordinator (NTG) fungerte stort sett greit, kom noen ganger litt sent. 

Viktig med tydelige tilbakemeldinger til NTG/Gasman. 

 

o NC senior Lygna (U23-mesterskap) 

Bra arrangert, litt problemer med EQ-timing 



• Gjenstående renn  (status hotell og smøreboder) 

o NM Konnerud – alt ok 

o NC junior Holmenkollen – alt ok, noen foreldre på venteliste for rom 

o NC senior Førde – avgjørelse tas 4. februar, pr. nå ingen snø 

o HL Nybygda - ok 

o NM junior Beitostølen - ok 

o NC senior Veldre - ok 

o NM del 2 Lillehammer – ok 

 

 Noen arrangører sliter med snø p.t., men det kan komme mye snø de neste ukene… 

 

 

• Kong Haralds ungdomsstafett 

o Søndag 8. mars i Holmenkollen 

o 4 x 3,5 km klassisk 

o Hotell reservert, Scandic Helsfyr – 4 doble og 3 enkle 

o 2 lag påmeldt, siste frist for lagoppstilling 27.02. kl. 20.00 

 

 

• KM 2020 

o SWIX-rennet, Vind IL, 19.01.20 – fellesstart fri teknikk 

En glipp på medaljeutdeling, ellers alt ok. 

Dyktige arrangører. 

 

o Lygna, Gran IL, 25-26.01.20 – sprint fri teknikk og enkeltstart klassisk 

Bra gjennomført KM-helg av arrangør. Noen utfordringer med tidtaking. 

Det tærer på snøen også på Lygna, bare satt 1 klassisk spor, litt uheldig spesielt når 

gutta tok igjen jentene. Få deltakere i junior/senior, derfor ble klasser slått sammen. 

 

 

 

STATUS KURS OG KOMPETANSE 
 

• Trener 1 Karidalen, 16. desember og 13. januar, 

kursholder Marianne Myklebust,  

8 deltakere 

 

• Trener 1 Lillehammer, 20. og 27. januar, 

kursholder Marianne Myklebust, 

8 deltakere 

 

Det jobbes med å få på plass et Trener 1 i Norddalen, i dialog med Dombås IL. 
 

I tillegg er Silje stadig ute på klubbesøk, bl.a. med inspirasjonskvelder for trenere og foreldre,  

eks. Harpefoss/Midtdalen, Tingelstad IF/Hadeland og Sel IL. 

 

 

 

 

 

 



ANDRE SAKER 
 

• Innspill NSF Valgkomite 

Alle i NSF/LK har sagt ja til gjenvalg, inkl. Per Morten Nyeng.  

Det er likevel mulig å komme med forslag til nye kandidater, siste frist 1. mars. 

LK har p.t. ingen innspill. 

 

• Publisering av resultatlister f.o.m. 10 år og yngre (urangerte lister) 

Det er ihht. regelverket ikke lov å publisere resultatlister på nett for barn på 10 år og yngre. 

Dette syndes det mye mot, sannsynligvis da klubbene ikke er klar over dette.  

Ellie lager en sak om dette på skikretsens hjemmeside, med henvisning til 317.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

Neste LK-møte mandag 9. mars 2020 kl. 18.00 på Idrettens Hus, Lillehammer. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 28. januar 2020 


