
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 9. mars 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 2020 
LK gikk med et styrt underskudd på kr. 36.810 i 2020. Det var opprinnelig budsjettert med et 
underskudd på kr. 75.000, som ble redusert til 46.000 ved revisjon i august. Årsaken til et bedre 
resultat enn opprinnelig budsjettert er noe innsparing på drift komite, sekundering NM/NC junior og 
juniorsamlinger jf. med budsjett. 
 

LK har pr. 31.12.19 en positiv Egenkapital på kr. 323.730. 

 
Regnskap pr. 29.02.20 
Ellie gikk gjennom status, det er spart inn en god del jf. med budsjett ifbm. nasjonale renn, dvs. vi 

ligger svæt godt an jf. med budsjettert underskudd på kr. 59.000. 

 
Regnskap Team Veidekke Innlandet 

LK er informert om regnskapsstatus for TVI, både årsregnskap 2019 og pr. 29.02.20. 

 

 
 

STATUS SESONGEN 2019-20 
 

NASJONALE RENN 

 

• Rapporter fra gjennomførte renn 
 

o NM del 1 Konnerud 

Vellykket arrangement, kretsopplegget fungerte bra 

 

o NC junior Holmenkollen 

Sportslig bra, men noe krevende forhold på søndag. 

Dårlig fungerende opplegg for mat på hotellet. 

 

o NC senior Gålå (erstattet Førde) 

Litt værutfordringer på søndag, men bra gjennomført av arrangørene, som tok på seg 

arrangementet på kort tid. 

 



o Hovedlandsrennet Nybygda 

Bra arrangert til tross for snøforholdene. Litt hotellstyr også her, bl.a. med tidspunkter 

for måltider og noe dårlig service på hotellet. 
 

Evaluering av uttaksrenn: Lørdagens HL-renn bør ikke være uttaksrenn, heller bruke 

et renn med tilsvarende stilart helga før. Og ikke bruke 7,5 km som uttaksrenn for 

gutta, alle bør være samme distanse som stafetten, dvs. 5 km.  
 

Det positive med uttaksrenn er at man har et objektivt verktøy for å argumentere for 

uttak. Ordningen skal evalueres på vårmøtet i mai. 

 
o NC senior Veldre 

Svært gode snøforhold, dyktige arrangører. Typisk skiskytterløyper, bratt opp og ned. 

 

o Kong Haralds ungdomsstafett 

Ble arrangert søndag 8. mars ifbm. WC Holmenkollen, førstelaget ble nr. 5, andrelaget 

nr. 26. Arrangementet flyter nå bra, smelter fint inn sammen med WC-arrangementet, 

dyktige arrangører. Det holder med en leder fra kretsen, sammen med to smørere, 

rekruttert fra foreldrene til utøverne. 

 

 

• Gjenstående renn  
 

o NM junior Beitostølen 

Ledere: Håvard og Stein, Ellie bistår evt. med innlegging av stafettlag.  

Pr. nå går rennene som planlagt. 

 

o NM del 2/NC junior finaler Lillehammer 

Ragnhild til stede lørdag og søndag, samt onsdagens lagledermøte. 

Robert kan også bidra der det trenges. 

Lillann er på rennkontoret sammen med Ellie. 

 

 

 

KRETSRENN 

 

• Trabelirennet, avslutningsrenn alle kretscuper 

o Søndag 22. mars 

o Stein og Håvard stiller på vegne av LK, bistår med utregning av poenglister. 

o Gavekort Mosetertoppen Cup, Ellie kontakter Espen Harald Bjerke. 

o Rennleder Per Morten Nyeng har løpende kontakt med kommuneoverlegen mht. 

coronaviruset og potensiell avlysning. 

 

 

• KM stafett, Karidalen 

o Lørdag 28. mars i Karidalen skisesenter. 

o Alle i LK er opptatt denne helgen, Sigrid Snuggerud (styremedlem) stiller på vegne av 

skikretsen. 

 

 

 

 



STATUS KURS OG KOMPETANSE 
 

• Trener 1 Dombås, 

snøkurs gjennomført 6-7. mars, 5 deltakere, kursholder Marianne Myklebust. 

Det planlegges barmarksmoduler i juni. 

 

• Prosjekt Utstyrspakke klubb,  

Prosjektmidler for 2020 og 2021, kr. 150.000 pr. år, vedtatt på Skikretstinget 2019, utlyses nå 

gjennomm følgende prosjekt: 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/3/utlysning-utstyrspakker-til-klubb/,  
 

Søknadsfrist 15. mars 

 

 

 

 

MØTER 
 

• OSK Vårmøte 2020 

o Onsdag 27. mai kl. 18.00, LK møter kl. 17.00 

o Møterom reservert på Birkebeineren Hotel  

o Gjennomgang av agenda på LK-møte 20. april 

 

• NSF Vårmøte 2020 Ålesund 

o Torsdag 4 – fredag 5. juni: Fagmøte Langrenn, program er ikke klart 

o Lørdag 6 – søndag 7. juni: Skitinget 2020 

 

 

 

 

 

 

Neste LK-møte mandag 20. april 2020 kl. 18.00 på Idrettens Hus, Lillehammer. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 10. mars 2020 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/3/utlysning-utstyrspakker-til-klubb/

