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Referat Langrennskomiteen 26. februar 2019 

Sted: Skihytta Moss, klokken 19.00 

Tilstede: Rebecka, Magne, Per, Petter S og Erland 

 

1. Saker fra NSF (flour, stakefrie soner) 

Floursaken; Det hersker forvirring rundt håndteringen fra NSF sin side når det 

gjelder de store konkurransene og testing tilknyttet disse. LK forholder seg i ro 

i påvente av tydelighet fra NSF for å sikre «fair play» og lojalitet til vedtak på 

høstmøtet i NSF. 

Stakefrie soner; E-post sendt forrige uke fra NSF ved Asgeir Moberg vedr 

påminnelse om bruken av stakefrie soner i konkurranser på alle plan. LK 

Østfold svarer NSF med at det er gjennomført på alle klassiske renn i Østfold. 

Vårmøtet NSF er  14-16 juni. 

 

2. TVOF (Team Veidekke Oslofjord) 

Informasjon gitt vedr. at Veidekke ikke lenger er hovedsponsor og at NSF 

jobber med ny. NSF har forsikret oss om videreføring kommende sesong av 

team.  

3. Swenorcup avslutning 

Vi har tidligere planlagt for og orientert om Swenorcup avslutning 04.05.og 

som også inkluderte en kick off for rulleski. Arrangør Moss IL ønsker ikke å 

arrangere rulleskirenn grunnet konfirmasjonshelg.  

Vedtak: LK ønsker å arrangere Swenorcup avslutning 24 april (avklart etter 

møtet). Trøsken er forespurt som vertskap Vi er enige om en påmeldingsavgift 

på kr. 50,- per deltaker for servering, samt dekke inn kostander med 

sponsorkroner. 

 

4. Kick Off Rulleski 2019 

Vedtak: Erland sender forespørsel til alle klubbene med oppfordring om å 

arrangere rulleskirenn sommer/høst 2019.  

 

5. Trener 1 kurs – forespørsel fra Moss IL 

Vedtak: Rebecka koordiner med Thor for om mulig at de interesserte kan delta 

i Oslo/Akershus. 

 

6. Skisamling / Torsby 2019 

Skisamling: Vedtak: Petter S forespør Beitostølen/Skeikampen 29.11. – 1.12. 

2019. (Beitostølen er bekreftet holdt av) 

Torsby: Vedtak: Ønskelig fra klubbene og LKs svar på samling for 13-16 år i 

kretssammenheng.  Magne forespør 11-13 oktober (Bekreftet holdt av).  
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7. Terminlista og rennavvikling i krets 

Vedtak: P.t. 5 avviklede konkurranser og 3 avlyste. LK merker seg at 

kveldsrennet var populært. 

 

8. Ungdomsstafetten 2019 – 10 mars 

Vedtak: ØSK stiller med ett lag.  

 

9. Økonomi 

Vedtak: Det arbeides videre med sponsing m/ uten krets. 

 

10. Jentesamling 

Vedtak: Videreføres med mål om en samling vår og en høst. Rebecka 

forespør klubbene.  

 

11. Kretsting 08.05 – Slitu 

Vedtak: Årsberetning fra LK etter forrige års lest. Temaene fordeles etter 

ansvarsområder.  

Vi spiller inn til ØSK at opplæring i Sportsadm., Klubbadm., Min Idrett mm. er 

ønskelig. 

Bør sende ut informasjon om hva et kretsting er.  

 

12. Valgkomiteens arbeid 

Vedtak: Ut fra referat fra styremøte i ØSK refereres det til at valgkomiteens 

arbeid er iverksatt.  

 

13. Neste møte:  

08.05 klokken 16.00 (kan endre klokkeslett)  

- Gjenstående sak: TD/Arrangørkurs 2019/2020 

- Trenerkurs 2019/2020 

- Handlingsplanen (klar for vårmøtet/kretstinget) 

 

Oslo 01.03.2019.  

 

Erland Ensrud 

 

 


