
Referat LK møte 17 september 2014 
 

Tilstede: Ole Marius Rosendal, Terje Jensen, Svein Sætre, Arild Bergsland 

Forfall: Arnt Inge Steffensen og Jan Børre Johansen 

Sted: Moss 

Saker: 

- Årshjul fordeling av oppgaver 

- Terminlista 

- Team Veidekke Oslofjord info 

- Team Østfold info 

- Rulleski 

- Budsjett 

- Eventuelt 

Årshjul fordeling av oppgaver 
- Torsby 17-19 oktober, Terje og Arild repr LK. Vi bestiller samling til neste år på samme 

tidspunkt. Informasjon om samling neste år sendes ut innen 1 september 2015 med 

påmeldingfrist 15 september.  

- Snøsamling på Budor 12-14 desember. Ansvarlig LK: Arild Bergsland. Trenere må ordnes, info 

og påmelding må sendes ut påmeldingsfrist 1 november. Blir opplegget bra her bestilles det 

for neste år.  

- Terminliste langrenn + KM+TD. Ansvarlig: Svein Sætre. Prosessen for i år er i gang terminliste 

skal være klar til høstmøte. For 2015 søknadsfrist 15 mai 2015 og lista klar før sommerferien 

20 juni. Ansvarlig: Svein Sætre 

- Terminliste rulleski + KM 2015. Ansvarlig: Terje Jensen. Informere på høstmøte 2014 

søknadfrist 1 desember, terminliste klar før jul. 

- Sammenlagt lister Swenor cup 2014/15. Ansvarlig: Arnt Inge Steffensen 

- HL 2015 og 2016. Ansvarlig: Arild Bergsland + Arnt Inge Steffensen. Arild kontakter smørere. 

- US(Ungdomsstafetten)2015. Ansvarlig: Svein Sætre. Informasjon om dette på høstmøtet. 

- NC og NMjr og NM. Ansvarlig overnatting: Svein Sætre. Finne lagledere gjør Terje Jensen 

- Resultatstatistikk til årsrapport (WC, VM, NC, NM, HL, US) dette skal være klart til årsrapport 

1 mai 2015. Ansvarlig: Ole Marius Rosendal 

- Statusrapport til NSF klar til 1 mai. Ansvarlig: Terje Jensen 

- Kursansvarlig: Svein Sætre. Sette opp Trener, arrangør/TD kurs + eventuelt andre. 

- Team Østfold. LK repr Arild Bergsland 

- Team Veidekke Oslofjord: Jan Børre Johansen 

- Samling for aldersgruppen under 14 år + egne jentesamlinger. Ansvarlig: Ole Marius Rosendal 

Terminliste 2014/2015 
Ansvarlig: Svein Sætre 



- Fordele klassisk og fristil (ta hensyn til HL) 

- Oppnevne TD’er 

- KM sprint-normal-stafett (Oslo og Akershus skal ha langdistanse KM, vi fikk ikke tatt noe 

avgjørelse på det, taes opp på høstmøte) 

- Langrennscross KM dette må gå på rundgang(ikke bare Trøsken) 

- Ta hensyn til store renn i Oslo og Akershus spesielt BDO, mange 15/16 åringer deltar her. 

- Ørje arrangerer BDO renn 4 januar. 

- Sponsor Swenor er forespurt, men vi åpne for andre forslag. 

- For neste sesong vil vi ha terminliste tidligere på plass, derfor foreslåes søknadsfrist til 15 mai 

og at vi har klar terminliste utkast klart før sommerferien. Dette kommuniseres på 

høstmøtet. 

Team Veidekke Oslofjord 
Ansvarlig: Jan Børre Johansen 

Jan Børre meldte forfall til LK møtet, derfor ingen informasjon. Vi håper Jan Børre tar ansvaret i LK 

videre her. 

Team Østfold 
Ansvarlig LK: Arild Bergsland 

Det har til nå vært 3 samlinger med «Nye» Team Østfold, med ca 15 utøver på hver samling. 

Utøverne må fra nå betale kr 1000,- for å være med i Team Østfold. 

Rulleski 
- Rulleski Grand Prix 2014 mye positivt men i år var vi meget uheldig med tidtaker som ødela 

helhetsinntrykket. Det ser ut til at vi går mot et overskudd på ca kr 50000,-. LK foreslår at 

50% av overskuddet går til rekrutterings formål og spesielt til de under 14 år og jenter. Og at 

50 % går til eventuelt videre RGP 2016. 

- Det blir i år ikke noe KM, da ingen arrangør har meldt seg. 

- Det har i år vært arrangert 4 rulleskirenn i Østfold. 

- For neste år foreslås det at søknad på rulleski renn setter til 1 desember 2014 og at utkast til 

terminliste før jul. KM arrangeres rett før eller rett etter høstferien, med sprint og 

normaldistanser. 

- Ansvarlig: Terje Jensen 

Budsjett 
Terje setter opp forslag om fordeling og sender ut på mail til LK. Vi har en samlet pott på ca 72000,-. 

Hvorav 30000,- går til Team Veidekke Oslofjord. 

Eventuelt 
- Swenor cup avslutning 2014, på Verket skole i Moss 21 oktober 2014. Premieutdeling og 

foredrag med Ragnar Bragvin Andresen. Vi trenger her hjelp til arrangementet. Ansvarlig: 

Arild Bergsland. Terje kommer. Terje lager oppsummering av sesongen 2014.  

- Ungdomsrepresentant i LK vi må få inn en ungdomsrepresentant i LK. Arild undersøker litt 

rundt dette. Har dere noen gode forslag kom med de. 



- Møtedatoer for kommende LK møter kommer snart, vi bytter på mellom indre og ytre som 

møtesteder. 


