
REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 20. august 2018 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Ragnhild Soleng, Håvard 

Nyhagen, Lillann Gulbrandsen og Ellie Lein 

 

Forfall: Stein Plukkerud og Robert Granseth 
 

 

 

 

KORT REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN STAVANGER 
Torbjørn deltok på vegne av OSK/LK. 

Det foreligger foreløpig ikke noe referat fra møtet på Skiforbundets nettsider. 

Fluorsaken: Ingen nye konklusjoner, et arbeidsutvalg jobber videre med saken. 

Økonomi: Det har bl.a. blitt brukt en del penger ifbm. dopingsakene, som har tæret på EK. LK bør 

ha en EK som sikrer drift i en gitt periode, dette ble formidlet på møtet. 

Per Morten Nyeng fra Ringebu-Fåvang SK ble valgt inn i NSF/LK. 

Ellers ingen store saker eller diskusjoner. 

 

 

ØKONOMI 
 

Regnskap pr. 31.07.18 

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

 

Revidert budsjett 2018 

Forslag til revidert budsjett ble gjennomgått og godkjent, legges fram for godkjenning av styret på 

neste styremøte. 

 
 

SESONGEN 2018-19 
 

Rulleskirenn 

Planlagte renn, ligger som godkjent i SportsAdmin 
 

• Tour de Synnfjell 17-19. august (gjennomført) 
 

o 17. august Rulleskiprolog 

o 18. august Motbakkeløp Spåtind Opp 

o 19. august Skiathlon 

 

• Øverbyrennet, Gjøvik, 29. august 

• GD-rulleskirennene, Birkebeineren Skistadion, 31. august – 1. september 

• Høstrullen på Lygna, 9. september 

 

TD er oppnevnt for alle rennene. 

I tillegg planlegger ØTS rulleskirenn i Karidalen i slutten av uke 39, mer info kommer. 

 

 



Terminliste/rennsøknader langrenn og turrenn 2018-19 

Fristen får går ut 1. september, Ellie følger opp og legger ut påminnelser til klubbene. 

Ellie lager en nettsak om gjeldende regelverk for ungdommer og fellesstart i turrenn. 

 

 

Overnatting NM/NC/HL 

Hotell er booket til alle renn, oversikt legges ut/sendes ut til klubbene ultimo august. 

Ansvarlige kretsledere på de ulike rennene fordelt, det mangler kun en leder sammen med Stein 

på NM junior på Savalen i mars. 

 
 

Kretscuper/sponsorer, status 
 

• GD, 3-årig avtale, ok 

• Totenbank – 1-årig avtale, må reforhandles, Torbjørn følger opp 

• Gålå -  avtale utgått, må reforhandles, Torbjørn følger opp 

 
Treningssamarbeid senior 
TVI inviterer til åpne treninger. 

Team Sport1 Skinstad inviterer også til åpne treninger. 

Det jobbes videre med saken, Torbjørn følger opp LSK, GTL og Team Hadeland. 

 
Samlinger junior 

Viktig at informasjon kommer ut så snart som mulig. 

Robert følger opp dette, sammen med bl.a. Petter Blindheim. 

 
Interkretssamling Natrudstilen 31. august – 2. september 

Pr. nå 78 påmeldte, 8 på venteliste. 

Det er mulig å få flere hytter, Håvard ser på muligheten for å få plass til alle. 

TV-spill: Vi oppfordrer deltakerne til ikke å ta med TV-spill på samlingen, da det sosiale er et 

viktig fokus på samlingen. 

Trenere fra TVI er ok, Lillann følger opp. 

Komplett informasjon legges ut/sendes ut i slutten av uke 34. 

 

 
STATUS KOMPETANSE 
 

Planlagte kurs sesongen 2018-19 

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

• Trener 1 barmark Norddalen 20-21. oktober 

• Treningslederkurs Lillehammer Skiklub + nærliggende klubber, dato kommer 

• Skileikkurs regionvis (datoer kommer) 

 

I tillegg jobbes det med 

… ønske om Trener 1-kurs Raufoss 

… ønske om Trener 2-kurs Vind/Gjøvik 

… mulig Trener 1-kurs på Furnes, i samarbeid med HSK 

 



 

STATUS ARRANGØRHÅNDBOK 

Det ble vedtatt på Vårmøtet at LK skal jobbe med å lage en arrangørhåndbok som skal presenteres på 

Høstmøtet 31. oktober. Torbjørn og Stein jobber med saken og skal ha klart et utkast til dokument til 

LK-møtet ifbm. storsamlingen på Gålå. 

 
 

 

 

STATUS HANDLINGSPLAN 2017-19 
Saken utsettes til neste møte. 

 
 

 

GJENSTÅENDE MØTER HØSTEN 2018    
 

• 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  

 

 

 

Neste LK-møte, ifbm. storsamling på Gålå 15-16. september 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer 21. august 2018 


