
REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Mandag 7. mai 2018 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Ragnhild Soleng, Stein Plukkerud, 

Robert Granseth, Håvard Nyhagen, Lillann Gulbrandsen og Ellie Lein 
 
 

 

 

 

ØKONOMI 
 

Regnskap pr. 30.04.17 

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

 
 

 

EVALUERING SESONGEN 2017-18 
 

NM/NC/HL, evaluering 

Litt kluss med smøreplasser, ellers fungerte kretsopplegget meget bra. 

Matservering –Kretsoppleggene ifbm. årets NM/NC/HL har fungert bra. 

Det har vært noen utfordringer mht. matservering på hotellene – ikke alltid tilrettelagt for 

idrettsutøvere. Torbjørn tar dette opp på NSF Fagmøte/Vårmøte i Stavanger. 
 

Det har også blitt spilt inn ønsker om flere FIS-renn, og flere sprintrenn i NC junior for 

kommende sesong, Torbjørn tar med dette videre. 

 

 

Avslutningshelg Gålå 7-8. april 

Ting fungerte bra, arrangøren godt forberedt, det har ikke kommet inn noen klager på 

arrangementet denne gangen.. Formatet med felles cupavslutning og KM stafett fungerer bra, 

ønske fra LK om å fortsette med dette.  
 

Innspill 

o Det tok litt tid med opplesing av alle navnene på cupene, men dette har vært et ønske på 

tidligere avslutningshelger. avslutningsarrangement, viktig at alle føler seg inkludert. 

o Litt kaos under matserveringen på Wadahl, logistikken kunne ha vært noe bedre.  

o Legge starter på Tre topper på Gålå litt senere, slik at foreldre som ønsker, det kan delta. 

 
 

Terminlister 

• 38 langrenn, 1 avlyst pga. liten påmelding (Vind-cross) 

… i tillegg kommer Beitosprinten, NC Gålå, NC Beitostølen og HL Lygna 

… 2017: 40, hvorav 8 avlyste 

• 18 turrenn, 2 avlyst pga. liten påmelding (Tjønnfjelløpet og Tre topper på Gålå) 

… 2017: 17, hvorav 2 avlyste 

 

    + alle Birken-arrangementene 

 



KRETSCUPER 
 

Samarbeidet har fungert bra. 

Ellie utarbeider tekst til takkehilsen til samarbeidspartnere. 
 

• GD Cup, 3-årig avtale, gjelder også sesongen 2018-19 

• Totenbank Cup, 1-årig avtale, må reforhandles 

• Gålå Cup, 2-årig avtale, gikk ut denne sesongen, må reforhandles 
 

Torbjørn tar kontakt med Toten Sparebank og Gålå Idrettsanlegg AS. 

 

Statistikk deltakelse kretscuper 

 

 

RESULTATBERETNINGER 2017-18 
 

Følgende skal rapporteres: 
o Kretsmestere 

o HL og NM – topp 10 resultater 

o Norgescup – antall startende fra OSK i de ulike klassene + sammenlagt topp 10 

o Skandinavisk Cup – sammenlagt topp 10 

o World Cup – topp 3- plasseringer og sammenlagt 

o Internasjonale mesterskap, resultater 

o Funksjonshemmede 

 

Ellie lager oppsett i Word-format og legger i Dropbox. 

Alle har ansvar for å lage resultatberetning for sine ansvarsområder, siste frist 1. juni. 

 

Senior – Ragnhild 

Junior – Håvard 

15/16 år – Lillann/Stein 

 

 

STATUS KOMPETANSE 
 

Gjennomførte kurs sesongen 2017-18 

• Trener 1 barmark Lillehammer, september 2017 

• Trener 1 barmark Midtdalen, oktober 2017 

• Trener 1 barmark Hadeland, oktober 2017 

• Trener 1 snø Hadeland, januar 2018 

• Trener 1 snø Sjusjøen, februar 2018 

 

Planlagte kurs sesongen 2018-19 

• Aktivitetslederkurs på tvers av alle grener, Gålå 15-16. september 

• Trener 1 barmark Norddalen (dato kommer) 

• Treningslederkurs Lillehammer Skiklub + nærliggende klubber, dato kommer 

• Skileikkurs regionvis (datoer kommer) 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/2017-18/cuprenn/kretscuper_statistikk.pdf


TEAM VEIDEKKE INNLANDET 
 

Uttak sesongen 2018-19 er nå klart: 

o Petter Stakston, Søre Ål IL 

o Vebjørn Hegdal, Søre Ål IL 

o Joachim Aurland, Kjellmyra IL 

o Marthe Bjørnsgaard, Lillehammer Skiklub 

o Magni Smedås, Lillehammer Skiklub 

o Mathilde Myhrvold, Vind IL 

o Emilie Fleten, Gol IL  

o Johanne Hauge Harviken, Strandbygda IL 

o Tiril Liverud Knudsen, Konnerud IL 

 

Det er totalt 9 utøvere på laget, hvorav 5 er fra Oppland Skikrets. 

Nyansatt hovedtrener er Svein Halvor Dahl, som vil ha kontorplass sammen med skikretsen på 

Idrettens Hus på Lillehammer. Ny ass. trener er Ingrid Vikman. 

 

 

 

 

SESONGEN 2018-19 
 

 

• Rulleskirenn 

Sak er lagt ut på hjemmesidene/Facebook. 

Ellie sender ut mail til alle arrangører av rulleskirenn og ber dem melde inn datoer, samt 

legge inn rennene i SportsAdmin.  

 

• Samlinger 

Følgende samlinger er under planlegging: 
 

o Interkretssamling barmark 15-16 år Natrudstilen, 30. august – 1. september 

12 hytter (6 senger pr. hytte) er reservert, lunsj og middag på Sjusjøen Café, 

påmeldingsfrist 1. august. 

 

o Snøsamling 15-16 år Gålå, 7-9. desember 

6 hytter reservert (8 senger pr. hytte), lunsj og middag på Wadahl Hotell 

 

o Juniorsamlinger, ta som egen sak på Vårmøtet 

 

 

• NM/NC/HL – status 
 

Følgende renn/datoer er klare: 
 

o 16-18. november Beitosprinten (skikretsen har ikke noe opplegg) 

o 23-25. november NC Gålå, booket hotellrom på Wadahl 

o 31. jan – 3. februar NM del 1 Meråker, foreløpig avtale med Kirkebyfjellet 

o 28. feb - 3. mars Hovedlandsrennet på Gålå, booket rom på Wadahl 

o 28-31. mars  NM del 2 Lygna, booket rom både på Hotell Hadeland og  

       Lygnasæter Hotel 

 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/5/rulleskirenn-2018-oppland/


NSF VÅRMØTE LANGRENN 

… arrangeres i Stavanger 31. mai – 1. juni, i forkant av Skitinget. 

Torbjørn representerer LK Oppland, Lillann deltar som en del av NSF Mentorprogram. 

 

Fluorsaken  

… skal tas opp på NSF Vårmøte. Endelig saksframlegg foreligger foreløpig ikke, men vil trolig 

være klart før OSK Vårmøte. Det er et ønske om å ta det opp som egen sak på OSK Vårmøte for å 

få en prinsipiell diskusjon, med innspill fra kretsen til å ta med videre til diskusjonen sentralt. 

 

 

 

 

VÅRMØTE OPPLAND SKIKRETS 
 

Arrangeres på Honne Konferansesenter, Biri, onsdag 23. mai kl. 18.00, påmeldingsfrist 15. mai. 

LK møter kl. 17.00.  

 

Innmeldte saker 

 

• Sak om Klubbsamarbeid for seniorløpere 

… er både sendt ut og delt i sosiale medier 
 

• Samlingsopplegg Junior høsten 2018 
 

 

• Arrangørhåndbok 

Torbjørn lager et foreløpig utkast som kan presenteres på Vårmøtet, for innspill fra 

klubber. Målet er å jobbe videre og ha noe ferdigstilt til presentasjon for klubbene på 

OSK Høstmøte 31. oktober 2018. 

Stein sender over ØTI sin plan for Øyersprinten, brukes om utgangspunkt, sammen 

med annen dokumentasjon som allerede finnes. 
 

 

• Fluorsaken,  

skal opp på NSF Vårmøte, LK ønsker å vite hva klubbene i Oppland tenker 

 

 

Ppt-presentasjon  

… legges i Dropbox til redigering, alle tar ansvar for å legge inn informasjon om sine respektive 

ansvarsområder. 

 

Valg LK 2018-19 

Ragnhild og Stein står på valg, de andre sitter fram til Skikretstinget 2019. 

Både Ragnhild og Stein stiller til gjenvalg, formelt valg gjøres på Vårmøtet. 

 

 

 

STATUS HANDLINGSPLAN 2017-19 
Status ble kort gjennomgått, LK ligger godt an mht. gjennomføring av tiltak. 

 
 

 



MØTEPLAN HØSTEN 2018    
 

Følgende møteplan ble vedtatt: 
 

• Mandag 20. august kl. 18.00, Idrettens Hus, Lillehammer 

• Helgen 15-16. september, ifbm. storsamlingen på Gålå 

• Mandag 15. oktober, kl. 18.00, Idrettens Hus, Lillehammer 

• Mandag 3. desember, kl. 18.00, Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Andre møter: 
 

• Høstmøter NSF, Oslo, helgen 19-21. oktober 2018 

• Høstmøte OSK, onsdag 31. oktober på Lillehammer 

 

 

 

 

EVENTUELT 

 

Jubileumspokalen 2018 

Kandidater meldes inn til administrasjonen innen 11. mai. 

 

 

 

 

Neste LK-møte, onsdag 23. mai kl. 17.00 på Honne, Biri 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer 8. mai 2018 


