
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

Mandag 11. januar 2016 

Fakkelgården, Lillehammer 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Hanne Kvåle, Ragnhild Soleng,  

Robert Granseth, Tom Nøvik, Håvard Nyhagen og Ellie Lein. 
 

 
 

 

 

 

 

Nasjonale renn 2015-16 
 

NC junior Steinkjer, 8-10. januar 2016 

Det var kaldt, men alle renn ble gjennomført under gode forhold på Steinkjer Skistadion av en 

dyktig lokal arrangør. FIS har grense på -20 grader, ikke -18 som NSF. Dette ble mye diskutert i 

helgen og bør tas opp på Vårmøtet.  
 

Hotellet hadde hyggelig og gjestfri betjening, det fungerte greit også med overnatting på 

møterom. Det blir imidlertid stilt spørsmålstegn ved at hotellet i stedet for å oppgradere de som 

er booket på møterom til sengerom ved avbestillinger, tilbyr disse rommene til andre som 

bestiller senere. 
 

Flere av Opplandsløperne var syke og gikk lite eller ikke i det hele tatt, særlig blant gutta. Flere av 

jentene presterte bra.  

 

 
Team Veidekke Innlandet 
 

TVI har to utøvere tatt ut i den norske troppen til WC sprint i Planica 16-17. januar, Mari Eide og 

Eivind Bakkene, begge Øystre Slidre IL. 
 

Utover dette foreligger ingen ny informasjon. Torbjørn kontakter trener Warlo for en 

statusrapport. 

 
 

Status terminlister og TD’er 2015-16 

Noen renn avlyst pga. for lite snø. 
 

Øyersprinten ble avlyst 9/1 pga. kulde, men settes opp igjen søndag 28. februar og beholder status 

som cuprenn. Ellie holder kontakten med arrangør ØTI, Hanne kontakter oppsatt TD. 
 

Svea Skilag gjennomførte Svearennet sist helg. Et bra gjennomført arrangement, men litt dårlig 

parkeringskapasitet. Med tanke på KM sprint 6. februar ble det sendt en henvendelse fra LK der 

det etterspørres mulige tiltak. Svea har svart at dette er under kontroll, parkeringsområdene vil 

økes betraktelig under KM. 
 

Alle renn har nå oppsatte TD’er. 

Ellie undersøker priser på produksjon av vester merket med JURY til lokale rennarrangører. 



KM 2016 

Arrangeres av Skrautvål IL og Rogne IL 16-17. januar. Værprognosene mandag kveld tilsier kaldt 

vær, det anses derfor viktig at det legges ut informasjon fra skikrets og arrangør så snart som 

mulig. Det er kaldt i hele fylket, det er derfor på nåværende tidspunkt ikke noen andre arrangører 

som er bedre egnet til å overta KM-arrangementet. Ellie lager sak på hjemmeside/Facebook. 
 

LK er representert i rennkomiteen ved Håvard Nyhagen, og LK ringte også opp TD Kristian 

Nordlunde under møtet. LK overlater til juryen å ta avgjørelser vedr. KM inn mot helgen. 
 

Rennkomiteen hadde møte samme kveld, der de besluttet å flytte rennet til reservearena 

Beitostølen Skistadion, da det iht. værprognosene ser ut til å være større sjanse for å få 

gjennomført KM der. Skrautvål IL og Rogne IL er fortsatt arrangørklubber. Mer informasjon vil 

bli lagt ut på hjemmesider torsdag kveld. 
 

Dersom KM skulle bli avlyst pga. kulde, vil LK ta en runde pr. e-post mht. mulige løsninger for 

tildeling av KM til andre renn som allerede står på terminlista.  

 

 

 

 

 

Økonomi 

 

Årsregnskap 2015 

Det jobbes med årsavslutning, årsregnskap 2015 vil være klart til LK-møte 7. mars. 
 

Budsjett 2016  

LK sitt budsjett for 2016 med et budsjettert underskudd på nesten 88.000 ble godkjent på 

styremøte i skikretsen 14. desember -  med en kommentar om det de savner mer gjenspeiling av 

Handlingsplan 2015-17 i LKs budsjett. Det vil derfor bli gjennomført en budsjettrevisjon i 

april/mai, etter endt sesong. 

 

Prosjektmidler  

Skikretsstyret har tildelt kr. 70.000 i prosjektmidler iht. utlyste kriterier, vedtatt på styremøte 14. 

desember. På samme møte ble det vedtatt å utlyse de resterende 30.0000 – sammen med en 

ekstrapott på 20.000, til sammen kr. 50.000 – til klubber som ønsker å arrangere skiaktivitet i 

tilknytning til nærliggende asylmottak med barn/unge.  

 

 
 

Neste LK-møte  

…. mandag 7. mars kl. 18.00 på Fakkelgården 
 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 13. januar 2016 

 


