
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 10. oktober 2022 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Håvard Nyhagen, Gunnar Vestad, 

Robert Granseth, Lillann Gulbrandsen (via Teams) og Ellie Lein 

 

Forfall: Ragnhild Soleng 
 

 

 
ØKONOMI 
 

Status regnskap pr. 30.09.22 ble gjennomgått. 

Det ligger an til et underskudd på ca. 60.000, som er i tråd med revidert budsjett. 

 

 

SESONGEN 2022-23 
 

 

TERMINLISTER 

 

Turrenn 

Sendes ut til høring uten endringer. 

 

Langrenn 
 

KM 2023 

• Sprint; Gålå 28. januar 

• Distanse K enkeltstart; Gålå 29. januar 

• Distanse F fellesstart; Gausdal 11. mars 

• Stafett: ØTS-stafetten 26. mars 

 

Kretscuper 

• Forslag til fordeling gjennomgått 

• Avslutningsrenn i Karidalen 25. mars (ØTS-rennet) 

• Antall tellende renn; Det er satt opp 6 renn i hver cup, 5 tellende, ingen doble poengsummer i 

siste renn. 

 

Høringsrunde 

Forslag til terminlister sendes ut til høring hos klubbene 12, oktober, høringsfrist 19. oktober. 

Endelig utkast legges fram for godkjenning på høstmøtet 26. oktober. 

 

 

Status TD’er 

• Ellie skal i gang med jobben med å følge opp innmelding av TD’er fra klubbene.  

Fordeling av TD’er påbegynnes så snart alle klubber har meldt tilbake.  

• TD- og arrangørkurs arrangeres onsdag 2. november på Lillehammer. 

 



NM/NC/HL 
 

• Overnatting NM/NC/HL 

Siste frist for overnatting organisert av NSF var 25. september (NM/NC jr, og HL),  

oversikt er oversendt NSF. Så snart vi får tilbakemelding fra NSF/arrangører, tas det en ny 

runde med de som har bestilt overmatting. Det kan bli aktuelt med ventelister på noen av 

rennene. 

 

• NM junior Alta, fly og transport utstyr 

NSF Langrenn har bedt kretsene melde tilbake behov for flybilletter til Alta. Det er fortsatt 

mange som ikke har bestilt, spesielt søndag er vanskelig. Behov for Oppland er meldt inn. 
 

Det er også mange som har meldt inn behov for transport av utstyr. Ellie følger opp med 

Hedmark og sjekker hva som gjøres i andre kretser. Prøve å ha noe klart til høstmøtet.  
 

 

• Smøreplasser 

Samordner HL og junior, seniorene ordner seg av erfaring selv da de fleste har egne 

smørevogner, som må bestilles direkte hos arrangør. 
 

Frist for bestilling via krets er 15.  november. 

 

• Smørekoordinator junior 

Gunnar følger opp med NTG, bør være klart til høstmøtet. 
 

• Poengskala uttak HL stafett og Ungdomsstafetten 

Bruke samme poengskala som sesongen 2021-22?  

Håvard setter opp forslag til uttaksrenn, presenteres på høstmøtet. 
 

• Regionkontakter  

15/16 år – Håvard/Robert følger opp 

Junior – Gunnar og Lillann følger opp  
 

Skal være klart for presentasjon på høstmøtet 

 

 

 

GJENSTÅENDE SAMLINGER 
 

11-14 år 

• Lalm  Lørdag 15. oktober 

• Beitostølen Søndag 27. november? Fortsatt ikke bekreftet, Håvard følger opp. 

    

15-16 år 

• Snøsamling 25-27. november P.t. 39 påmeldte, dvs. snart fulltegnet 

 

 

 

NSF LANGRENN HØSTMØTE, 14-16. oktober 2022 

Torbjørn deltar fra Oppland. 

 

 

 

 

 



OSK LANGRENN HØSTMØTE, onsdag 26. oktober 
Birkebeineren Hotell, møtestart kl.18.00 

LK møtes kl. 17.00 for forberedende møte. 

Ellie forbereder ppt og legger ut i Teams, alle tar ansvar for å oppdatere sine respektive deler. 

 

Det er fint om alle i LK kan følge opp klubbene i sin region mht. deltakelse på høstmøte. 

 

LK ønsker å utfordre Ole Henrik Evensen til å si noe om NM Vind, kort status. Ellie følger opp. 

 

Innkomne saker 

En sak fra Søre Ål, de bes om å legge den fram selv på høstmøtet. 

 

 

 

 

EVENTUELT 

 

Klær er bestilt, er på vei til trykkeriet, trykk på rygg og bryst 

 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 11. oktober 2022 

 

 

 


