
 

 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 22. august 2022 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Ragnhild Soleng, Robert Granseth,     

                    Gunnar Vestad, Lillann Gulbrandsen, Håvard Nyhagen (via Teams)  

                       og Ellie Lein   

 

 
 

 

 
 

 

ØKONOMI 
 

 

Regnskap pr. 31.07.22 

Regnskapet ble kort gjennomgått, det ligger an til et underskudd på ca. 60.000, mot budsjettert 

underskudd på kr.35.000. Dette skyldes primært ekstra bevilgning av aktivitetsmidler, kr. 48.000,  

se under. 

 

 

Revidert budsjett 2022 

Forslag til revidert budsjett ble gjennomgått og godkjent av LK, legges fram for endelig godkjenning av 

styret på styremøtet 6. september. 

 

 

Aktivitetsmidler 2022 

LK vedtok på sitt møte i april å utlyse aktivitetsmidler for tiltak rettet mot aldersgruppen 13-16 år. 

Avsatt pott var på kr. 50.000. 

 

Det kom inn seks kvalifiserte søknader, som hver fikk tildelt kr, 8.000: 
 

• Gjøvik Skiklubb – ulike tiltak 13-16 år, inntil kr. 10.000 

• Lillehammer Skiklub - barmarkssamling 11-16 år, kr. 10.000 

• Ringebu-Fåvang Skiklubb/Midtdalen – fellessamling september, ikke angitt beløp 

• Tormod Skilag/Midtdalen - kick off for det nye samarbeidet i Midtdalen, kr. 9.000 

• Vind IL – mini forflytningssamling 13-16 år 

• Østre Toten Skilag – forflytningssamling, kr. 25.000 
 

LK har bedt om rapporter fra gjennomførte tiltak i form av stemningsrapport fra gjennomført samling, 

gjerne ved å utfordre noen av ungdommene til å lage en Tik Tok-film e.l., som vi kan dele på 

skikretsens hjemmeside. Alternativt fungerer det også med bilder og noen ord fra de voksne (som 

kanskje ikke er på Tik Tok) 

 

 

 



 

Utlyste post 3-midler NSF/LK 

NSF/LK utlyste i vår kr. 800.000 i post 3-midler som kretser og klubber kunne søke på.  

Det kom inn totalt 47 søknader, 3 av disse er fra Oppland, LK prioriterer disse i følgende rekkefølge: 
 

1) Skrautvål IL 

2) Vind IL 

3) Oppland Skikrets 

 

 

 

NSF/LK VÅRMØTE, Molde juni 2022 

Torbjørn ga et kort referat fra NSF/LK fagmøte i Molde i juni. 
 

De viktigste sakene var bl.a. 
 

• Reisefordeling; vedtatt som foreslått 

• Felles smøreopplegg på HL; skal utredes videre, tas opp igjen på høstmøtet 

• Langrennscross HL; tas inn som offisiell konkurranse med medaljer 

• Fluorforbud 

• Uttak/uttakskomité WC 

 

Alle referat fra møtet ligger HER. 

 

 

 

MEDLEMSTALL 2021 
 

Oppland Skikrets mistet totalt 528 medlemmer fra 2020 til 2021 (2020: 10.108, 2021: 9.490) 

De andre grenene ligger stabilt, noen har også litt vekst, mens langrenn har mistet totalt 663 

medlemmer (2020: 7.835, 2021: 7.172.), hvorav de fleste under 26 år. 

 

Skiforbundet totalt har hatt en nedgang på 9.595 medlemmer (2020: 125.567, 2021: 115.972) 

Av disse har Langrenn mistet 8.287 (2020: 98.21, 2021: 89.927) 

 

Det er med andre ord en trend at Langrenn mister medlemmer, mens de andre grenene ligger ganske 

stabilt. Som den suverent største grenen, er det ikke uventet at frafallet er størst her, men langrenn har 

helt klart en utfordring som må tas alvorlig. 

 

Det er flere faktorer som påvirker tallene, bl.a. opprydding i medlemsregistre ifbm. overgang til 

digitale registre og definisjonen av aktive medlemmer, men det har nok også vært er reell nedgang pga. 

dårlige snøvintre, konkurranse fra andre idretter (fotball spesielt) og ikke minst korona. I 2021 var det 

restriksjoner ifbm. kretsrenn nesten hele sesongen.  

 

LK ønsker å følge opp dette videre sammen med klubbene. Hva kan vi som krets gjøre for å bremse og 

snu utviklingen? 

 

 

 

 

 
 

https://www.skiforbundet.no/langrenn/langrennskomiteen/motedokumenter/varmote-2022/


SESONGEN 2022-23 
 
 

Rulleskirenn 
 

• Toten Skifestival, 17. og 18. juni (gjennomført) 
 

 

• Tour de Synnfjell, 19-21. august 

o 19. august Rulleskiprolog 

o 20. august Motbakkeløp Spåtind Opp 

o 21. august Skiathlon 
 

• Øverbystafetten, onsdag 31. august 

• Høstrullen Lygna, søndag 4. september  

• ØTS-lekene rulleski i Karidalen, lørdag 1. oktober 

 
 

 

 

 

Mosetertoppen Rulleskicup 2022 

… for aldersgruppen 13-16 år.  

Premier topp 3 og uttrekkspremier sponses av Mosetertoppen. 
 

Følgende renn inngår; 

o Toten Skifestival 

o Tour de Synnfjell, rulleskiprolog 

o Høstrullen på Lygna 

o ØTS-lekene 
 

Samme poengtabell som kretscuper vinter, 3 av 4 renn er tellende. 
 

Det har vært noe laber oppslutning i de to første rennene. Det kan være at det tar seg opp i de to siste 

rennene. Rulleskicupen evalueres etter gjennomført sesong. 

 

 

 

Samlinger  
 

11-14 år 
 

Følgende samlinger er spikret p.t. 
 

• Lygna   Søndag 28. august, arr: Gran IL og Moen Sportsklubb 

• Karidalen  Lørdag 10. september, arr. Vind IL og Østre Toten Skilag 

• Lalm, Gudbrandsdalen Lørdag 15. oktober, arr: Samarbeidet i Norddalen 
 

I tillegg jobbes det med å få til to snøsamlinger, hhv. på Beitostølen og Lillehammer. 

Se også egen sak på skikretsens hjemmeside. 

 
15-16 år 

• Interkretssamling 9-11. september på Mosetertoppen 

OSK har hovedansvaret for samlingen i år. 

Ledere OSK: Robert og Håvard 

Leder HSK: Astrid Hermansen 
 

Samlingen er fulltegnet, med 70 påmeldte. 

37 fra Hedmark, 33 fra Oppland. 

 

Ellie bestiller mat, gjennom catering gjennom Restaurant Skavlen. 

Håvard; lager hyttefordeling 

Robert og Håvard; setter opp program og har kontakt med eksterne trenere (TEI) 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2022/8/mosetertoppen-rulleskicup-2022/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2022/7/samlinger-11-14-ar-oppland-2022/


• Snøsamling 25-27. november 

Leilighetene på Mosetertoppen skal være klare til da, 

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

 

Trenere: NTG?  Ellie gir beskjed om dato til Per Ola Gasman. 

 

 

Terminlister/rennsøknader 2022-23 

Fristen for å legge inn rennsøknader går ut 1. september. 

For kommende sesong må alle rennsøknader legges inn i NIF sitt nye arr.verktøy, I Sonen. 

Ellie følger opp og legger/sender ut påminnelser til klubbene. 

 

 

Kretscuper, status 

• GD, avtale 2021-23, ok 

• Totenbanken, avtale 2022-23 ok 

• Mosetertoppen, avtale 2021-23 ok 

 

Det kom fra på Vårmøtet at det er ønske om færre renn i hver cup, LK foreslår derfor å redusere til 5 

renn + avslutningsrenn i hver cup, totalt 6 renn (mot 7 renn forrige sesong) 

 

 

 

Regionsamarbeid HSK/OSK 2022-23 

LK foreslår å arrangere to fellesrenn med HSK i løpet av vinteren, der den andre skikretsens utøvere 

inviteres inn. For Oppland sin del er Natrudstilrennet i desember være aktuelt som renn. 

 

 

 

Nasjonale renn 

 

Fordeling ansvar sesongen 2022-23 
 

• 15-16 år: Robert og Håvard  

• Junior: Gunnar og Lillann  

• Senior: Ragnhild   

 

Dato Sted   Overnatting    

18-20. november Beitosprinten Nasjonal åpning Ingen felles overnatting 

25-27. november  Gålå NC senior Gålå Hotel, ok 

16-18. desember Bardufoss Uttak Jr-VM Ingen felles overnatting 

6-8. januar Lillehammer NC junior Overnatting via NSF 

19-22. januar Vind/Gjøvik NM del 1 Ingen felles overnatting 

10-12. februar Voss, NC junior Overnatting via NSF 

17-19. februar Åsen NC senior Kretsen booker, Ellie følger opp 

24-26. februar Meråker Hovedlandsrennet Overnatting via NSF 

3-5. mars Alta NM junior Overnatting via NSF 

10-12. mars  Veldre Sag NC senior Ingen felles overnatting 

29. mars – 1. april Tolga NM del 2/NC jr. finaler Røros Hotel, ok 

 

 



Overnatting 
 

o All overnatting ifbm. NM/NC junior og HL fordeles gjennom NSF, som tidligere år. 

o Overnatting ifbm. NM/NC senior ordnes av kretsen. Det anses ikke som behov for overnatting 

ifbm. NM på Vind og NC senior på Veldre Sag? 

o Informasjon om med linker til påmelding legges ut på skikretsens hjemmeside i september. 

 

Smøretjeneste NM/NC junior 

o Ordningen ble evaluert etter forrige sesong 

o Det er ønske om videreføring av ordningen, med noen justeringer 

o Gunnar følger opp mot NTG og teamene 

 

Felles transport av utstyr Alta 

Etter innspill på vårmøtet, sak ligger ute på skikretsens hjemmeside, med svarfrist 1. september, Ellie 

legger ut en reminder på FB 

 

 

 

KURS OG KOMPETANSE 
 

Ingen planlagte trenerkurs p.t. 

Marianne Myklebust fortsetter med inspirasjonskvelder, anleggsbefaringer m.m.  

 

TD- og arr.seminar høsten 2022; 

Arrangeres på Lillehammer, onsdag 2. november, kursholder Torbjørn 

 
MØTER HØSTEN 2022 
 

 

• Mandag 12. september  LK-møte Lillehammer 

• Mandag 10.oktober   LK-møte Lillehammer  (flyttet fra 17. oktober) 

• Helgen 14-16. oktober  NSF Høstmøte, Gardermoen  NB! Flyttet fra 21-23. oktober 

• Onsdag 26. oktober  OSK Høstmøte på Lillehammer 

• Mandag 28. november  LK-møte Lillehammer 

 

 

 

HANDLINGSPLANER 
 

Tiltak Langrenn for 2022-23 

 

• Dagsamlinger 11-14 år i løpet av høsten 2022; 

Arrangeres i alle regioner, vi er godt i gang med planleggingen. 

 

• Aktivitetsmidler barmarkk 13-16 år 

Satt av kr, 50.000 ekstra i budsjettet. 

Midler utlyst og fordelt våren 2022, til aktivitet høsten 2022, 

6 klubber søkte og fikk tildelt kr. 8.000 hver. 

 

• Flere stafetter og langrennscross på terminlista 

Etter innspill fra vårmøtet oppfordrer LK flere klubber om å arrangere flere stafetter  

(f.eks. parstafetter med flere korte etapper pr. utøver) og renn med crosselementer. 



 

EVENTUELT 

 

 

Invitasjon til Kanten-testen på Lillehammer 

Alle 15-16-åringer i kretsen inviteres til å delta på Kanten-testen på Lillehammer lørdag 22. oktober 

Ansvarlig: Robert 

 

 

Klær 

Ettersom NSF/LK har byttet leverandør til Craft, er det naturlig at også OSK/LK investerer i nye 

representasjonsklær fra samme leverandør. Torbjørn og Robert sjekker og setter opp et forslag. 

 

 

 

 

 

Referent Ellie,  

Lillehammer 23. august 2022 


