
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

Mandag 20. april 2016 

Fakkelgården, Lillehammer 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Hanne Kvåle, Ragnhild Soleng,  

Robert Granseth, Tom Nøvik, Håvard Nyhagen og Ellie Lein. 
 

 
 

 

 

 
Rapportering/Evaluering 
 

NM junior Vang 11-13. mars 
 

Rapport avgitt ved Ragnhild og Tom vedr. opphold, resultater og stafettuttak. 

Ting fungerte bra, ok sportslige resultater. 

 

 

NM del 2 / NC finaler Beitostølen 31. mars - 3. april 

Rapport avgitt ved Hanne (senior), Hanne og Tom (junior) vedr. opphold, resultater og 

stafettuttak. Ting fungerte bra, en kommentar knyttet til FH og smøreopplegg for deres utøvere 

ifbm. NM, Hanne formidler dette videre til NSF v/ Lars Berger.  

 

 

Avslutningshelg Gålå 9-10. april 

Vellykket helg, mange gode tilbakemeldinger. Vellykket å legge KM stafett til samme helg, beste 

oppslutning på flere år. Uheldig at det kolliderer med andre store renn, men ulike faktorer som 

spilte inn. LK ønsker å sende en takk til arrangøren for et godt arrangement.  
 

Noe kritikk av at det ikke ble delt ut deltakerpremier for GD Cup på Gålå, som i år ble delt ut på 

det første rennet, STEIL-sprinten. Dette vil bli endret til neste år.  

 

 
Status Team Veidekke Innlandet 

Torbjørn og Gabriel Johannesen hadde møte med noen utøvere på Beitostølen, i tillegg til en 

samtale med trener Warlo.  
 

Lagevaluering gjennomført. Utøverne uttrykker ønske om mer eksternt kompetanse.  De er 

fornøyd med opplegget vår, sommer og høst, sprekker noe på vinteren. Fornøyd med smøreteam, 

strukturen rundt det de gjør kan bli bedre. Smøreteamet har hatt et eget evalueringsmøte.  
 

Kort info vedr. økonomi. God kontroll etter gjennomgang, flyttes nå over fra Hedmark SK til 

Buskerud SK. Kompensasjonsavtale for Sparebank 1 går ut i 2017, er foreløpig erstattet, kan 

medføre økonomiske utfordringer.   
 

Det er styringsmøte i TVI 28. april, uttak sesongen 2016-17 skal offentliggjøres i slutten av april.  

 

 



Kretscuper/sponsorer 

Samarbeidet med årets sponsorer har fungert bra. 

Alle årets avtaler er 1-årige og går ut etter sesongen. I første omgang tas en ny kontakt med de 

som har hatt avtale denne sesongen, Ansvarlig: Torbjørn. Ellie sender over dagens avtaler og 

oversikt over kontaktpersoner. 

 

 
Beretninger 2015-16 

Alle har ansvar for å lage resultatberetning for sine ansvarsområder, siste frist 3. juni. 

Følgende skal rapporteres:  

o Kretsmestere 

o HL og NM – topp 10 resultater 

o Ungdomsstafetten, lag og resultat 

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, resulater 

o Funksjonshemmede 
 

 
 

Status økonomi pr. 31.03.16 

Regnskapet ble gjennomgått på møtet. 

LK har gått over budsjett på noen av arrangementspostene, men har spart inn penger ifht. 

budsjett på andre poster – slik at vi pr. 31.03.16 ligger på budsjett. 

 

 

 

 

Vårmøte Oppland Skikrets 
Arrangeres på Honne Konferansesenter, Biri, fredag 3.juni kl. 18.00-21.00. LK møtes kl.17.00. 

Ellie sender ut ppt-presentasjon til redigering, alle tar ansvar for å legge inn informasjon om sine 

ansvarsområder.  
 

 

Valg 2016-18 

Tom og Ragnhild står på valg, de andre sitter fram til Skikretstinget 2017. 

Ragnhild ønsker å ta gjenvalg. 

Det er et ønske om å finne en kandidat fra Gudbrandsdalen, med utøver i 15-årsklassen neste 

sesong. LK bes spille inn mulige navn til Torbjørn, som har ansvar for å følge opp disse.  

 

 

 

Vårmøte NSF Langrenn 
Arrangeres i Trondheim 26-27. mai, i forbindelse med Skitinget. 

Torbjørn, Hanne og Robert representerer Oppland, de melder seg på selv via link på NSF 

hjemmeside. 

 

 

 



 
NSF Rapportering 
Ellie har laget oversikt over antall deltakere i KM 2016. 

LK har følgende forslag til NSF Langrenn: 

  * Ildsjeler; Bjørnar Bakken, Sør-Fron IL og Ingerud Lunde, Gjøvik Skiklubb 

  * Klubb-NM: Lillehammer Skiklub  

 

Ellie sørger for at alt blir sendt inn til NSF innen fristen 10. mai. 

 

 
Rulleski 
Det er et ønske fra LK at de klubbene som har rulleskianlegg arrangerer terminfestede 

rulleskirenn i løpet av sommeren 2016, f.eks. to renn i juni og to renn i august. 
 

Ellie lager sak på hjemmesidene og sender en e-post direkte til de aktuelle klubbene – Østre 

Toten Skilag, Lillehamme Skiklub, Gjøvik Skiklubb og Øystre Slidre IL. 
 

 
Neste LK-møte 

….fredag 3. juni kl.17.00 på Honne 

 

 

 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer, 24.april 2016 

 


