
 
 
 
 
 
MØTEREFERAT – LANGRENNSUTVALGET 25.10.2016 
 

Tilstede: Merete Narum, Gunlaug Narum, Tor Martin Stensrud, Ole Christian Kvikstad og Lars 
Ove W. Berge  

Meldt forfall:  Eskild Busch 
Referent: Lars Ove 
 
 
 

 Merknader til referat fra forrige møte 

 Trenere må finne ut å ta ansvar for hvorfor trening for barna ikke er lek 
Rettes til: Trenere må ta ansvar slik at trening for barn blir lekpreget. 

 

 LU Rekruttering og oppgavefordeling 

 LU trenger fler medlemmer for å kunne opprettholde et forventet aktivitetsnivå. De viktigste 
funksjonene som mangler er: Økonomiansvarlig og Arrangementsansvarlig. Dette er 
funksjoner som må på plass snarlig da prosessene i disse ansvarsområdene i stor grad står 
stille i påvente. Vi trenger også fler knyttet til bla. arrangementer, sponsorarbeid og 
sekretærfunksjoner. Det er et felles ansvar å rekruttere til disse funksjonene og 
henvendelsene bør i første omgang gå til foresatte i gruppe A, B og C. Det er ønskelig at 
trenerne gjør denne henvendelsen. Vi vil også ta dette opp på foreldremøte 31.10.2016.  

 Vi har fått signaler om at fler av løypemaskinkjørerne ikke ønsker/har muligheten til å bidra 
lenger. Vi trenger derfor å rekruttere nye til disse oppgavene. Ole Christian avklarer 
ansvarsforholdene rundt dette, mtp. krav til førerkompetanse, krav til åsløypene og til selve 
maskinen. Vi vil også gjerne ha yngre førere. Dette mtp. forbundets kompetanseprogram og 
støtteordninger relatert til framtidens skiaktiviteter. 
 

 Aktivitetsstatus 

 Treningene er godt i gang og stadig fler kommer til. Dette gjelder spesielt 
basistreningsøktene på mandager. Noe mer ustabilt på de spesifikke skitreningene men som 
normalt og forventet.  

 Familietreningene på søndager har så langt vært gjennomført med variert innhold men med 
få deltakere. Her er det plass til fler. 

 Dugnader rapporteres gjennomført etter planen. 
 

 Renn KK-rennet, klubbrenn, terminliste og prioriterte renn 

 Etter samtaler med terminlisteansvarlig, Hanne Kvåle og diskusjoner i trenergruppa ble vi 
16. september enige om å søke om å få arrangere KK-rennet søndag 15. januar 2017. I 
høringsutkastet fra OSK, med anmerkingsfrist 20.10, bekreftet vi vår søknad og kom med 
følgende merknad: 

 Jeg har fått noen tilbakemeldinger fra våre trenere angående forslaget til 
terminliste. De fleste gjelder muligheten for skirenn i perioden det mest sannsynlig 

er snø; dvs. februar. Dette har jeg diskutert med Hanne og har forståelsen av at 



denne sesongen er spesiell mtp. NM osv. Det er viktig at vi, i vårt område, får 

muligheten de kommende sesongene. Ellers har jeg fått en etterlysning på 

Bøverbrurennet; - Vi registrerer at Bøverbrurennet ikke er satt opp på årets 

terminlisteforslag. Dette har vært et populært lokalt renn, og vi ber skikretsen 

legge til rette for at Bøverbrurennet også kan arrangeres i 2017. 

Bortsett fra at det graves i alle retninger, ifbm. nytt kloakksystem i Østre Toten 

Kommune, i og rundt vårt løypenett, og at entreprenøren ikke kan garantere når 

de er ferdige, så håper vi at vi kan arrangere vårt renn på oppsatt dato. 

Mvh. Lars Ove, KK  

 KK-rennet: Herlaug har takket nei til å være rennleder. Vigdis spørres. 
 Klubbrenn: Planen er at klubbrennene gjennomføres som tidligere. Usikkerhet rundt 

løypeforhold og arrangementsansvarlig. 
 Trenerne får ansvaret om å prioritere renn oppført i terminlista, der klubben tar spesielt 

ansvar for oppfølging. Viser til barneidrettsbestemmelsene og forventer at dette 
vektlegges. 

o 1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 

o 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: 

a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og 

idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag. 

b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og 

idrettsarrangementer. 
 

 Familiesamling på Wadahl 

 Gjennomføres som planlagt 18.11 - 20.11.16.  
 Pris per voksen: 1100,- pr. person pr. døgn i dobbeltrom med helpensjon. 
 Pris per barn(5 – 15 år) i rom med voksne eller med andre barn: 550,- per døgn. 
 Barn som deltar i våre treningsgrupper og representerer IL KK får 50 % avslag. 
 Wadahl gir også snøgaranti. Dvs. at om det ikke blir mulig å ha skitrening kan vi avbestille 

helt fram til frammøte, uten kostnader for oss. 
 Det er reservert 40 plasser, med mulig utvidelse til 60+. 
 Lars Ove lager invitasjon som deles ut på foreldremøtet.  

Treneren sender ut på mail til sine grupper og Eskil legger ut på hjemmesiden. 
 

 Foreldremøte 

 Vi går for å arrangere en kveldssamling med foreldremøte, mat, bestilling av klubbtøy og 
informasjon om skisesongen, som planlagt mandag 31.10.2016 på Kolbu Skole.  

 Trenerne orienterer foreldrene i møtet.  

 Merete skaffer foreldre til matservering mm.  

 Gunlaug kjøper inn mat og organiserer prøving av klubbtøy. 

 Lars Ove avtaler med Kolbu Skole, ordner med nøkkel, lager invitasjon og sender til 
trenerne som videreformidler til foreldrene. 

 
 Byttedag 

 Byttehelg 
Vi har registrert oss i konseptet Den store byttehelgen og har som mål å gjennomføre en 
dag/kveld med omsetning av brukt ski- og annet sportsutstyr i løpet av november. For vår 
del er en byttedag det mest realistiske. Forøvrig også et anbefalt alternativ i konseptet. Vi 
går for å gjennomføre denne dagen ifbm. en treningsøkt mandag 14.11 ved Kolbu Skole. 
Lars Ove avtaler med Kolbu Skole, lager invitasjon og deler ut på foreldremøtet. Trenerne 
sender ut til sine grupper og Eskil legger ut på hjemmesiden. 

 

 Neste LU-møte er 22.11.2016 kl. 19.30 – 21.00. 
 
 
 
Kolbu 27.10.2016 
 



Lars Ove W. Berge 


