
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 25. april 2022 kl. 18.00 
 

 

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

                          Robert Granseth, Gunnar Vestad, Lillann Gulbrandsen (via                             

  Teams) og Ellie Lein 

 
 

 

 

 

ØKONOMI 
 

 

Regnskap pr. 31.03.22 

Regnskapet ble kort gjennomgått, vi ligger bra an jf. med budsjett. 

Budsjettet vil bli revidert på møtet i august. 

 

Utlysning av aktivitetsmidler 

LK vedtok å sette av kr. 50.000 som utlyses så snart som mulig, med søknadsfrist 24. mai. 
 

o Målgruppen er tiltak rettet mot aldersgruppen 13-16 år 

o Primærmålet er å redusere frafall. 

o Aktiviteten skal omfatte tiltak som tilbyr variert bevegelseserfaring gjennom allsidig aktivitet, 

på barmark. 

o Nyskapende tiltak vil bli prioritert 

 

Ellie lager sak på skikretsens hjemmeside. 

 

 

 

OPPSUMMERING SESONGEN 2021-22 

 

Langrenn 
 

Det var satt opp 30 terminfestede kretsrenn denne vinteren. 

• 24 gjennomført 

• 2 avlyst pga. korona (i desember) 

• 3 avlyst pga. snømangel 

• 1 avlyst pga. få påmeldte 

 
 

I tillegg ble følgende nasjonale renn arrangert i kretsen 

• Beitosprinten 

• Gålåsprinten 

• SC/NC senior Beitostølen  

• NC senior Vind 

• NM del 2 og NC junior finaler Lygna 

 



Turrenn 

Det var satt opp 21 terminfestede turrenn + 6 renn tilknyttet Birkenfestivalen, totalt 27 renn 

• 18 gjennomført 

• 3 avlyst pga. korona (i januar) 

• 3 avlyst pga. snømangel 

• 1 avlyst pga. tømmerhogst i traseen 

• 1 avlyst pga. for få til å arrangere 

• 1 avlyst pga. få påmeldte 

 

Det er en trend at det de minste turrennene som av ulike grunner avlyses, mens de litt større 

turrennene har klart å gjennomføre. 
 

Alle renn, både kretsrenn og turrenn har hatt færre deltakere enn i ‘normalår’ før pandemien inntraff.  

 

 

Regioncup 

… for utøvere fra Hedmark og Oppland i 13-16 og junior, gjennomført med 2 rennhelger for 13-14 år, 

og 3 rennhelger for 15-16 år og junior. 
 

Ok oppslutning fra begge kretser, men med både kretscuper og NC-renn tilbake på rennkalenderen, 

blir det mange rennhelger. Det bør derfor vurderes å kutte ut regioncupen neste vinter.  

 

 

Kretscuper 

Det var satt opp 7 renn i alle kretscuper, med 5 renn som tellende. 

Pga. avlyste renn endte vi opp med 6 renn i alle cuper, hvorav 4 var tellende. 

 

Statistikk 
 

 
 

 
 



 
 

*2021; pga. pandemien ble det arrangert færre renn pga korona (Moseter 1 renn, TB 2 renn og GD 3 

renn) Disse tallene er derfor noe misvisende, men er tatt med likevel. 

 

 

 

Evaluering 

Det har vært en nedgang i deltakelse på kretsrenn denne vinteren. Samtidig rapporteres det om god 

deltakelse på treninger og renn i mange klubber. 

 

Noe av nedgangen kan nok tilskrives pandemi og smittesituasjonen, men kan det forklare alt? 

LK ønsker å lage en Questback der vi spør skifolket ‘der ute’, med mål om at innhentede svar kan 

legges til grunn for en diskusjon på vårmøtet 1. juni. 

 

Innspill til spørsmålsstillinger; 

 

• Rolle i klubben 

• Alder på barn som går på ski 

• Har dine barn deltatt på 1) klubbrenn 2) kretsrenn 

Hvis de ikke har deltatt på kretsrenn, hvorfor ikke? 

Hva skal til for at de skal ønske å delta? 

• Kretscuper, antall renn, 5, 6 eller 7? 

• Ønske om 1) et skirenn pr. helg, eller 2) samle flere renn på samme helg 

• Ønske om å kraftsamle ekstra rundt tre helger? 

 1) åpningshelg? 2) KM-helg  3) avslutningshelg 

• Behov for regioncup 13 år – junior? 

• Ønske om flere langrennscrossrenn? Egen crosscup? 

• Rulleskirenn,  

1) deltar dine barn på rulleskirenn? 

2) er det ønske om en regioncup for 13 og eldre? 

• Andre tanker/ønsker som vi bør ha med oss inn mot ny sesong? 

 

 

Ellie lager og sender ut en questback med svarfrist 24. mai.  

Svarene oppsummeres og tas med til vårmøtet 1. juni. 

 

 

 

 



 

Resultatberetninger sesongen 2021-22 
 

Skal inneholde følgende: 

• Oversikt kretsmestere (Ellie legger inn) 

• HL/NM/U23-mesterskap, topp 10-resultater 

• NC sammenlagt, topp 10-resultater  

• SC sammenlagt, topp 10-resultater 

• Internasjonale mesterskap, deltakelse og plassering 

• WC; topp 3-plasseringer i enkeltrenn 

WC; sammenlagtplasseringer 

 

Ellie lager et utkast og sender ut. 

De enkelte ansvarlige kvalitetssikrer resultatene for sine respektive områder. 

 

 

SESONGEN 2022-23 

 

LK 2022-23 
 

Valg  

Torbjørn, Lillann, Håvard og Robert står IKKE på valg. 

Ragnhild og Gunnar er på valg.  Begge sier ja til gjenvalg for 2 nye år, velger formet på vårmøtet 1. juni. 
 

 
 

 
Fordeling ansvar sesongen 2022-23 
 

• 15-16 år: Robert og Håvard  

• Junior: Gunnar og Lillann  

• Senior: Ragnhild  

• Team Elon: Torbjørn  

 

 

Status Team Elon Innlandet 

Har gjennomført evalueringsmøte med utøverne samlet, skal nå gjennomføres individuelle samtaler. 
 

Laget har bestått av 5 jenter og 4 gutter, det har vært mye sykdom/skader etter oktober.  

Noen har prestert jevnt bra, mens andre har variert mer. 
 

Teamet har god økonomisk kontroll, har bygget opp en god EK-buffer som sikrer drift i ca. 4 mnd. 

Kommende vinter er det ønske om å bruke mer penger på medisinsk oppfølging av utøverne. 
 

Mht. uttak for sesongen 2022-23; Landslag presenteres 2. mai, Team Elon presenteres rett i etterkant. 

 

 

Rulleskirenn sommeren 2022 

Er det ønske om å lage en en regional rulleskicup sammen med Hedmark? 

Aktuelle arrangører i Oppland: Lygna, Karidalen, Lillehammer og Gålå. 
 

Ellie kontakter HSK/LK å sjekke interesse. 

Det vil også være nyttig å ha en tett dialog med de ulike teamene for å sikre deltakelse fra disse. 

 

 

 



 

 

Rennsøknader 2022-23 

Ellie lager sak på skikretsens hjemmeside, frist 1. september. 

Følger samme prosedyre som tidligere år. 

 

 

 

 

Samlinger 
 

11-14 år  

Regionale dagsamlinger videreføres høsten 2022. 

Det er ønskelig at vi klarer å spikre datoer så tidlig som mulig, utfordre klubbene på dette! 
 

Hvert LK-medlem følger opp sin region mht. dato, tilbakemelding til Ellie innen 30. mai. 

 

Forslag: 

o August: Hadeland 

o September: Gjøvik/Toten 

o Oktober: Valdres 

o November: Gudbrandsdalen (snø) 

o November/desember: Lillehammer (snø) 

 
 

15-16 år 
 

Interkretssamling 

Oppland har hovedansvar i år, 

det er reservert 3 storhytter og 4 anneks på Mosetertoppen helga 9-11. september. 

Ellie gir beskjed til Marthe/Team Elon. 

HSK anslår ca 35 potensielle deltakere, Oppland har omtrent det samme. 

 

Sak legges ut på skikretsens hjemmeside. 

 

 

Snøsamling november/desember 

Leilighetene på Mosetertoppen skal være klare til da, 

totalt 12 leiligheter (8 x 6-senger og 4 x 4-senger). 

 

Vi satser på helga 25-27. november, Ellie reserverer leiligheter. 

 

 

 

Samarbeidsavtaler 

• Toten Sparebank – må reforhandles 

• GD – avtale ok 2021-23 

• Mosetertoppen – avtale ok 2021-23 

 

Torbjørn følger opp Totenbanken. 

 

 

 

 

 



 

 

KURS OG KOMPETANSE 
 

Grasrottrenerkurs i Engesvea ifbm. åpningen av anlegget. 

 

Skiutvikler Marianne har i vår hatt hovedfokus på; 

 

• Inspirasjonskvelder i klubb, oppfølging av Prosjekt utstyrspakker 

• Åpen stadion 

• Oppfølging av anlegg 

• Distansekortet på ski 

 

 

 

 

KOMMENDE MØTER 

 

 

OSK Langrenn Vårmøte 

 

… er satt til onsdag 1. juni kl. 18.00 på Honne. LK møter kl. 17.00. 

 

Møteagenda, forslag 

 

Åpning/presentasjon  

Økonomi 

Oppsummering sesongen 2021-22 

Sesongen 2022-23 

• Rulleski sommer/høst 2022 

• Samlinger 

• Arrangement/ Terminliste/ Rennsøknader 

 

Kurs/kompetanse 

 

NSF Vårmøte 

Valg LK 2022-23 

 

 

Ellie legger ut ppt-presentasjon på Teams, hver og en redigerer sidene som omhandler deres 

ansvarsområde. 

 

 

 

NSF Langrenn Vårmøte 

 

• … arrangeres i Molde torsdag 9. – fredag 10. juni 
 
Ellie sender ut programmet når det er klart.  
De fra LK som ønsker å delta, vil få dekket reise og opphold, gi beskjed 



 

 

 

 

Møteplan høsten 2022 

 

Følgende datoer ble satt av til LK-møter: 

• 22. august 

• 12. september 

• 17. oktober 

• 28. november 

 

Møtestart kl. 18.00 på Idrettens Hus, dersom ikke annet er angitt. 

 

 

NSF Høstmøte 

… helga 21-23. oktober på Gardermoen 

 

OSK Høstmøte 

… evt. onsdag 26. oktober, dersom det ikke satses på en felles dato for hele skikretsen. 

 

 

 

 

EVENTUELT 
 

 

Rulleskianlegg til nasjonal cup, henvendelse fra Asgeir Moberg, 

 

LK foreslår følgende arrangører/anlegg; 

Lillehammer Skiklub/Birkebeineren Skistadion 

Østre Toten Skilag/ Karidalen 

Evt. Lygna 

 

 

 

Klær til Vårmøte NSF Langrenn/skitinget 

Torbjørn følger opp med Craft. 

 

 

 

 

 

Neste LK-møte onsdag 1. juni i forkant av Vårmøtet 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer, 26. april 2022 


