
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 17. august 2020 

Møterom FRISK Helse, Lillehammer 
 

 

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

Lillann Gulbrandsen, Robert Granseth, Gunnar Vestad og Ellie Lein 

  
 

 

 
 

Nytt medlem i LK, Gunnar Vestad, ønskes velkommen, valgt på OSK/LK sitt vårmøte i juni, erstatter 

Stein Plukkerud. Gunnar representerer Vågå IL og Gudbrandsdalen i LK, og han skal primært ha 

ansvar for junior sammen med Robert. 
 

 

 

ØKONOMI 
 

 

Regnskap pr. 31.07.20 

Regnskapet ble kort gjennomgått, ingen store avvik sett opp mot revidert budsjett. 

Corona har medført noen avlysninger som resulterer i at LK sparer en del penger og vil gå med 

overskudd for 2020 (mot opprinnelig budsjettert underskudd på kr. 50.000) 

 

 
SESONGEN 2020-21 
 

Rulleskirenn 

Alle renn ligger som godkjent i SportsAdmin og i egen sak på skikretsens hjemmesider. 
 

• Totenrullen, 21. juni (gjennomført) 

• Øverbystafetten, 26. august 

• Høstrullen Lygna, 30. august 

• Lillehammer Rulleskifestival; 3., 10. og 17. september 
 

 

• Tour de Synnfjell, 11-13. september 
o 11. september Rulleskiprolog 

o 12. september Motbakkeløp Spåtind Opp 

o 13. september Skiathlon 
 

• Lalmsprinten, 19. september 

• ØTS-rennet i Karidalen, 26. september 
 

Følgende renn mangler fortsatt TD: 

… Tour de Synnfjell, Håvard følger opp 

… ØTS-sprinten, Torbjørn følger opp 

 

Terminlister/rennsøknader 2020-21 

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

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

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/8/rulleskirenn-2020-oppland/


 
Kretscuper, status 

• Mosetertoppen, kontaktperson Espen Harald Bjerke – avtale 2019-21, ok 

• GD, kontaktperson Solveig Sigstadstø – avtale 2019-21, ok 

• Totenbanken, kontaktperson Jan Sverre Seierstad – ny avtale for 2020-21 må avtales 

 

Torbjørn følger opp, frist neste LK-møte, mandag 14. september. 

 

 

 

Samlinger  

 

11-14 år 

• Lygna  Søndag 23. august 

• Vind  Lørdag 19. september 

• Valdres  Søndag 11. oktober (endret fra 18.) 

• Lillehammer November/desember, snøsamling 

 

NB! Ny dato for Valdres, flyttet fram fra opprinnelig 18. oktober. 

 

Det jobbes også med å få til en samling i Gudbrandsdalen. Skisamarbeidet i Norddalen har ‘fått ballen’, 

venter på svar. Gunnar følger opp Norddalen. 

 

Se egen sak på skikretsens hjemmeside. 

 

 

 

15-16 år 

• Interkretssamling 28-30. august på Mosetertoppen 

Ledere OSK: Håvard og Lillann, fra HSK: Astrid C. Hermansen 
 

45 påmeldte deltakere ved utgått frist. 

Overnatting på storhytter på Mosetertoppen, nok plass til å legge maks 2 personer pr. rom. 

Romoversikt og opplegg for mat følges opp av Torbjørn, Lillann og Håvard. 

7 trenere på plass, dette bør holde for 45 deltakere. 
 

Ellie har hatt dialog med kommuneoverlegen i Øyer, som har gitt klarsignal for gjennomføring 

av samlingen under forutsetning av at gjeldende smittevernregler følges. Risikovurdering 

sjekkliste smittevern for samlingen er utarbeidet. 
 

Ellie lager informasjonsplakater og kjøper inn ekstra antibac, håndsåpe og tørkeruller. 
 

Siste frist for publisering/utsending av informasjon til deltakere er mandag 24. august. 

 

 

• Snøsamling 13-15. november på Mosetertoppen 

Reservert 1 storhytte + 4 anneks (48 plasser med to i 2 familiekøyene), 

førstemann til mølla! 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/6/samlinger-11-14-ar-langrenn-oppland/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=104586&page=Interkretssamling+15-16+%C3%A5r


Nasjonale renn 

Det er fortsatt stor usikkerhet mht. gjennomføring av de store rennene, både nasjonalt og 

internasjonalt. Flere varianter/løsninger diskuteres, helt avhengig av hvordam koronasituasjonen 

utvikler seg. Det vil trolig ikke være klart før etter FIS-møtene primo oktober og NSF høstmøter medio 

oktober. 

 

Som en følge av dette, vil også all logistikk mht. overnatting, smøreplasser m.m. måtte avventes. 

Arrangørene av HL2021 har allerede lagt ut informasjon om overnatting på sine hjemmesider, Ellie 

følger opp dette. 

 

 

Fluorforbud 

Det blir forbud! Men det er fortsatt stor usikkerhet mht. testing.  

Det blir helt sikkert testing på WC, regime er klart. Men hva med nasjonale renn? Kretsrenn? 

Det er ønskelig med testutstyr på Beitostølen, men usikkert om det lar seg gjøre. 

 

Det er uansett viktig at vi framsnakker av forbudet! 

 

 

 

KURS OG KOMPETANSE 
 

Planlagte kurs er som følger: 
 

• Trener 1 barmark Lillehammer, 7. og 14. september, kursholder Marianne Myklebust 

• Trener 1 barmark Dombås, 4-5. september, kursholder Marianne Myklebust 

• TD- og arr.seminar, onsdag 28. oktober på Honne, kursholder Torbjørn Broks Pettersen 

 

I tillegg gjennomfører skiutvikler Silje inspirasjonskvelder i de klubbene som har søkt om og fått tildelt 

utstyrspakker. 

  

 

 

MØTER HØSTEN 2020 
 

• Mandag 14. september   komitemøte Lillehammer 

• Mandag 12. oktober   komitemøte Lillehammer 

• Helgen 16-18. oktober   NSF Høstmøte, Gardermoen  

• Lørdag 24. oktober   OSK Høstmøte, Lillehammer  

• Mandag 7. desember   komitemøte Lillehammer 

 

Både høstmøte for OSK og NSF kan risikere å gjøres om til Teams-møter pga. coronasituasjonen. 

Det er sterkt ønske fra OSK/LK at våre komitemøter kjøres som fysiske møter så sant det er mulig av 

smittevernhensyn. 

 

 

Neste LK-møte mandag 14. september kl. 18.00  

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer 18. august 2020 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/5/tildeling-utstyrspakker-klubb/
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/5/tildeling-utstyrspakker-klubb/

