
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 19.  mars 2018 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

 

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

Stein Plukkerud, Robert Granseth, Lillann Gulbrandsen og Ellie Lein, 

samt gjest Petter Soleng Skinstad i første sak. 
 

 
 

 

Status og veien videre for senior Oppland Skikrets 

Petter Soleng Skinstad hadde bedt om å få komme på møtet for å diskutere status senior og mulige 

veier videre for seniorløpere som ønsker å satse i skikretsen. Dagens situasjon er at terminlistene til 

stor del er tilpasset løpere på team og landslag, mindre for de som studere eller jobber ved siden av.  

 

Petter tok opp to konkrete punkt, hhv. terminlister og kretslag. 

 

Terminlister 

Det er et ønske om flere FIS-renn i ‘nærområdet’. 

1) Regionale åpningsrenn i desember, FIS-renn jr/sr, a la Natrudstilrennet desember 2017 

2) KM arrangeres som FIS-renn jr/sr 

3) Arrangere område-/regionmesterskap a la NNM 

 

Dette må skikretsen ta med inn til NSF, og diskutere med andre krets-LK’er. 

 

Kretslag senior i Oppland 

Petter har hatt dialog med miljøene i Oppland, og det er et felles ønske om å prøve å skape en samlet 

arena og felles miljø i Oppland.  
 

Det finnes ingen fungerende rene seniormiljøer i Oppland p.t., det er derfor gode muligheter for 

etablering av et seniorkretslag i Oppland, der det viktigste er å ha en koordinator som organiserer og 

legger til rette, hjelper til med å samle ressursene og utnytte dem på best mulig måte. Dvs. et 

koordinert treningsmiljø med base på Lillehammer, med felles treningsøkter og samlinger i kretsen, 

for de som ønsker å gå Norgescup-renn og nivåene under. Det skal ikke være et elitelag, derimot et 

inkluderende kretslag åpent for alle som ønsker å satse innen gitte rammer og der man deltar på det 

man ønsker.  
 

Man ser for seg et dugnadsbasert støtteapparat, men kanskje med en ansatt trener i f.eks. 50% stilling, 

finansiert dels av egenandeler løpere, bidrag fra klubber, sponsorer m.m. 

 

Det er naturlig at initiativet kommer fra skikretsen. LK utfordrer derfor Petter til å skissere sine tanker 

i et enkelt dokument, inkl. et par ulike økonomiske perspektiv, som kan presenteres på OSK/LK sitt 

vårmøte til diskusjon. Frist rett etter påske. I tillegg er det viktig at miljøene bearbeides i forkant av 

vårmøtet, slik at de kan jobbe inn mot sine klubber, som kan stemme på vårmøtet. Er det ogs mulig å 

finne en som kan ta på seg å være koordinator? 
 

LK følger opp saken inn mot Vårmøtet 23. mai. 

 



Team Veidekke Innlandet, status trenerkabal 

Det er totalt ni søkere til stillingen som trener i TVI, 8 menn og 1 kvinne. En har i ettertid trukket seg, 

fire er innkalt til intervju. Torbjørn informerte kort om videre prosess ifbm. ansettelsen.  

 

 

Økonomi 
 

Årsregnskap 2017 

LK gikk med et underskudd på kr. 75.255, som er ihht. budjsett.  

LK har pr. 31.12.17 en samlet Egenkapital på kr. 329.148. 

 

Regnskap pr. 10.03.18 

Ellie gikk gjennom status, ligger bra an iht. budsjett. 

 

 

 

Forslag til regelendring vedr. premiering i KM  

I etterkant av KM på Vind har det kommet inn et forslag til regelendring knyttet til deltakelse av løpere 

fra andre kretser og premiering under KM fra Vind IL. Det er skistyret som er behandlingsinstans for 

regelendringer, de samler opp diverse innkomne forslag på et møte før sommeren.  

 

I dagens regelverk står følgende: 
 

201.3.2.7 Kretsmesterskap  

Kretsmesterskapene er åpne for alle løpere fra lag tilsluttet NSF. Løpere fra lag tilsluttet andre 

skikretser deltar i gjesteklasse. 

 

Rennreglementets punkt 201.3.2.2.1 omhandler det samme, men gjelder NM. Det har samme innhold 

vedr. utenlandske statsborgere, men med noe tillegg.  Under dette punktet er det imidlertid en del to 

som lyder: 
 

I de tilfeller hvor NM-øvelsen er et internasjonalt renn, kan utenlandske statsborgere delta i selve 

rennet som vanlige deltagere. De mottar rennets premie og deltar på blomsterseremoni, men mottar 

ikke medaljer og diplom for NM.  

 

 

Det foreslås at dagens 201.3.2.7 Kretsmesterskap (se over) erstattes med følgende: 
 

”Kretsmesterskapene er åpne for alle løpere fra lag tilsluttet NSF. Løpere fra andre skikretser deltar i 

rennet som vanlige deltakere, mottar rennets premie og deltar på evt. blomsterseremoni, men mottar 

ikke medaljer for KM”. 

 

LK støtter forslaget, Ellie sender det inn til NSF v/Skistyret. 

 

 

 

Kretscuper 2018, evaluering 

Vi ser en tendens til færre deltakere i kretscupene, særlig når renn legges til ‘utkantene’ i 

regionen/kretsen. Samtidig er det et viktig prinsipp for LK at kretsrennene spres geografisk. Ellie 

setter opp en enkel oversikt over utvikling/deltakelse i kretscupene de siste årene etter endt sesong.  
 

Kretscupene og ny poengskala skal evalueres på vårmøtet. Håvard har også et innspill om å sette opp 

flere cuprenn, f.eks. 8, hvorav 2 kan strykes. Dette vil også bli tatt opp på Vårmøtet. 

 

 



Avslutningshelg på 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. 

Ellie og Silje hjelper til på lørdag. 

 

• Søknad om støtte fra arrangør, kr. 3000 - støttes 

• Program ok, ligger ute på skikretsens hjemmesider 

• Fordeling startnummer gjøres mht. alle cuper, LK hjelper til med å sortere fredag kveld 

• Premieutdeling og seremoni, Torbjørn følger opp 

• Overnatting; Fylt opp 17 av 30 døgn iht. avtale, resten kan tas ut ifbm. NC på Gålå i november 

• Poengberegning cuper lørdag, ansvarlig Torbjørn og Ellie 

• Gavekort Gålå Cup, Ellie sender e-post med ‘bestilling’ til Robert, Sport1 

• KM-medaljer stafett, Ellie tar med 

 

 

Samlinger høsten 2018 
 

15-16 år; Interkretssamling september 

Interkretssamling sammen med HSK september, i år er det OSK som er ansvarlig. 

Lillann sjekker med Sandra vedr. dato for NTG Høstcamp, avklarer deretter med HSK og booker 

hytter eller 2 lodger på Natrudstilen. 

 

15-16 år: Snøsamling nov/des 

Ønskelig at denne legges til Gålå, som en oppkjøring til HL2019 samme sted. 

Aktuell dato 14 dager etter Gålåsprinten, dvs. 8-9. desember, bo på hytter og lunsj/middag på Wadahl 

hotell. Ellie booker plass. 

 

Juniorsamlinger høsten 2018  

Ønskelig å prøve noe annet enn den tradisjonelle samlingen i uke 40, der det har vært stadig færre 

deltakere de siste årene da flere av juniorteamene i kretsen har valgt å kjøre sine egne opplegg. En idé 

om en oppstart- og avslutningssamling på helg er lansert, Robert følger opp.  

 

 

Storsamling på Gålå 15-16. september 2018 

Arrangeres etter samme lest som på Beitostølen i 2016, med bl.a. breddesamling og trener 1-kurs på 

tvers av grener. Målgruppen er ALLE, både utøvere, trenere, foreldre og tillitsvalgte i klubb. Det 

forventes at LK også stiller, og det vil bli lagt opp til et LK-møte her, med bla. terminliste 2018-19 på 

agendaen. 

 

 

NSF Vårmøte Langrenn 2018 i Stavanger 

• Torsdag 31. mai – fredag 1. juni:   Fagmøter langrenn 

• Lørdag 2. juni – søndag 3. juni:     Skitinget 
 

Torbjørn stiller for OSK/LK torsdag og fredag. 

Lillann vil også være til stede som en del av NSF mentorprogram. 

 

 

OSK Vårmøte 2018 

LK satte dato til onsdag 23. mai kl. 18.00, LK møter kl.17.00, Honne Konferansesenter. Ellie reserverer 

møterom. 

 

 



 

Valg av ny langrennskomité, gjøres på Vårmøtet 
 

• Leder   Torbjørn, valgt på Skikretstinget 2017, ikke på valg 

• Nestleder  Ragnhild, på valg – stiller seg til disposisjon for 2 nye år 

• Medlem Stein, på valg - stiller seg til disposisjon for 2 nye år 

• Medlem  Robert, ikke på valg, sitter 1 år til 

• Medlem Håvard, ikke på valg, sitter 1 år til 

• Medlem  Lillann, ikke på valg, sitter 1 år til 

 

 

 

Status Handlingsplan 2017-19 

Styret v/ Kjetil Dahlen er i gang med å samordne alle tiltak i grenene, Torbjørn redegjorde kort for 

prosessen. Tiltakene for LK er nå nummerert iht. overordnet plan i dokument i skikretsens Dropbox, 

mappen for Handlingsplaner,  OSK 2017-19 TILTAKSPLAN_alle grener_pr. mars 2018. Det er viktig 

at de som er inne og redigerer i dokumentet, gjør dette i Online versjon, slik at vi unngår å skape flere 

dokumenter i konflikt med hverandre. Alle LK-medlemmer bes gå inn og se over og evt. justere status 

på tiltak i planen. 

 

 

 

 

Neste LK-møte er mandag 7. mai 2018 
 

Referent Ellie,  

Lillehammer 20. mars 2018 


