
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 29. januar 2018 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

 

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

Stein Plukkerud, Robert Granseth, Lillann Gulbrandsen og Ellie Lein 
 

 
Status økonomi 

Ingen store endringer siden rapportering i desember. 

Årsregnskap vil være klart medio februar.  

 

 

Evaluering KM 

KM sprint og fellesstart ble arrangert 27-28. januar på Gjøvik.  
 

Lørdagens renn (sprint fri teknikk) 

… var en del av NRK Superlørdag med sending fra Hovdebakken/Fastland. Traseen var godkjent av 

både jury og NRK. Det var et kompakt arrangement, med aktivitet i både alpinbakken, skileikområdet 

og langrennssporet samtidig, og TV-bildene ble flotte. Selve arrangementet haltet noe, bl.a. pga. 

utfordringer med tidtakersystemet og koordinering med NRK. Dette førte til store forsinkelser utover 

ettermiddagen. Arrangør og LK tar dette til etterretning og på konto for læring. 
 

Søndagens renn (fellesstart fri teknikk) 

… ble arrangert på Vind Skistadion, her fungerte alt meget bra. 

 

Gjenstående KM: 

* Enkeltstart klassisk stil, Trabelirennet, søndag 18.  mars 

* Stafett, Gålå, søndag 8. april 

 

 

Terminlister m.m. 
 

Ungdomsbirken 

Iht. rennreglementet kan ikke løpere under 15 år rangeres i turrenn. Birken har hatt dispensasjon fra 

dette pga. lett løype. Da de bestemte seg for å flytte starten ned til Birkebeineren Skistadion, fikk de 

avslag fra nasjonalt LK på fortsatt dispensasjon. Birken har derfor vedtatt å flytte starten tilbake til 

Sjusjøen. De kan derfor fortsette å rangere 13 og 14 år, mens 12 åringen må stille i 

trimklasse/familieklasse. 
 

LK i skikretser har ikke myndighet til å gi dispensasjon av denne typen, det kan kun nasjonale LK og 

Skistyret gi. Dette har vi gitt tilbakemelding om til Svea Skilag (Mylla Rundt) og Hafjell Ski Marathon, 

som har sendt dispensasjonssøknader til LK Oppland. Torbjørn vil ta en gjennomgang av  turrennene i 

skikretsen mht. bruk av aldersklasser. 

  

Status TDer 

Det har blitt foretatt noen endringer, meldt inn til skikretskontoret. På ett renn dukket ikke TD opp, 

men det løste seg ved at en av arrangørklubbens TD’er steppet inn. 

 



Status hotell nasjonale renn 
 

Overnatting, status 

• NC sr. Åsen, 9-11. februar, hotell ok 

• NC jr. Holmenkollen, 16-18. februar, hotell ok 

• NC sr. Trondheim, 23-25. februar, hotell ok 

• HL Lygna 23-25. februar, hotell ok 

• NM jr. Steinkjer, 2-4. mars, hotell ok 

• NM del 2/NC jr, finaler Alta, 5-8. april – frist 1. februar 
 

Smøreboder, status 

• NC sr. Åsen, 9-11. februar, ok 

• NC jr. Holmenkollen, 16-18. februar, ok 

• NC sr. Trondheim, 23-25. februar, ok 

• HL Lygna 23-25. februar, ok 

• NM jr. Steinkjer, 10-12. mars, ok 

• NM del 2/NC jr, finaler Alta, ok 

 

 

Avslutningshelg Gålå 7-8. april 

Hovedansvarlig Torbjørn og Lillann. 

Stein og Håvard vil også være til stede, Ragnhild og Robert er på NM del 2 i Alta den helgen. 
 

Ihht. avtale har skikretsen 30 gratisdøgn med helpensjon på Wadahl. LK med følge vil benytte 12 av 

disse. De siste 18 vil vi prøve å ‘selge’ videre til en klubb. Ellie kontakter Wadahl og Gjøvik Toten 

Langrenn. 
 

Torbjørn kontakter Gålå-miljøet mht. opplegg for helgen utover skirennene. 

 

 

Status kurs og kompetanse 
 

Gjennomført 

• Trener 1 snø Hadeland (Svea) v/ Sandra Lyngstad, 19-20. januar 2018, 5 deltakere 
 

Planlagte kurs vinteren 

• Trener 1 snø Lillehammer/Sjusjøen v/ Sandra Lyngstad, 23-24. februar 2018 

• Trener 1 snø Norddalen, v/ Marthe K. Jensen, 28-29. april 2018 

 
Status Team Veidekke Innlandet 
 

Økonomi 

God økonomisk styring nå, det ligger an til et ‘overskudd’ ca. 200 ifht. budsjett. 
 

Trener 

Eivind Warlo har kontrakt ut april 2018, etter å ha vært trener i 6 år. Det er nå et ønske om å utlyse 

stillingen, dette støttes av LK. 

 
Innspill til NSF Valgkomité 

Vårens fagmøter langrenn arrangeres i Stavanger 31. mai – 1. juni, ifbm. Skitinget 2-3. juni, 

Evt. kandidater til verv i skistyret, grenkomiteer m.m. må meldes inn til valgkomiteen før 1. mars. 

 
Neste LK-møte er mandag 19. mars 2018 
 

Referent Ellie,  

Lillehammer 30. januar 2018 


