
Ansvarsoppgaver for Langrennsutvalget 
 
Langrennsutvalget har ansvar for å gjennomføre følgende oppgaver: 

 Innkalle til møter i Langrennsutvalget, samt skrive og sende ut referat til LU, trenere, sportslig leder og 
leder i Hovedlaget 

 Sette opp budsjettforslag og følge opp og kontrollere regnskapet gjennom året 

 Bestemme aktivitetsavgifter/-aktivitetsstøtte og sende ut giroer til utøvere 

 Skrive årsberetning for langrennsgruppa 

 Skrive tekst og sørge for trykking og utsendelse av løypebidragsbrev 

 Inngå sponsoravtaler på skidresser og annet utstyr 

 Sørge for å levere stoff og bilder til klubbavisa 

 Sørge for å oppdatere hjemmesida til langrennsgruppa med relevant informasjon og slik at den er 
interessant å følge med på 

 Ha kontakt med løypesjef og de øvrige løypekjørerne om løypekjøringen 

 Arrangere dugnader i lysløypa og i løypene på åsen 

 Arrangere foreldremøte og kick-off for langrennsgruppa 

 Arrangere skisamling for langrennsgruppa 

 Arrangere klubbrenn - sørge for bemanning, utsendelse av invitasjoner, informasjon og resultater på 
hjemmesida 

 Arrangere klubbmesterskap og merketaking, bemanning, utsendelse av invitasjoner, informasjon, 
medaljer og resultater på hjemmesida 

 Arrangere KK-rennet – sørge for å søke om renn, bistå rennleder, skaffe mannskap, kjøpe inn premier, 
gjennomføre møter i organisasjonskomitèen inkl. TD, opptrykk av vintersportsprogram med startlister, 
utsendelse av invitasjoner, informasjon og resultater på hjemmesida 

 Arrangere skiavslutning – sørge for innkjøp av premier, premieutdeler, konferansier, bildeshow, 
vandrepokal, skimerkesalg, loddsalg, utsendelse av invitasjoner, påskjønnelser til trenere, løypekjørere 
og evt. løpere eller andre som har gjort en spesiell innsats 

 Arrangere bowling og pizza på Gjøvik – bestilling av baner, utsendelse av invitasjoner og ta i mot 
påmelding 

 Arrangere afterski – bestilling av lokale og mat, utsendelse av invitasjoner og ta i mot påmelding 

 Rekruttere trenere til langrennsgruppa  

 Rekruttere medlemmer til Langrennsutvalget 

 Sørge for kompetanseheving/kursing av trenere, TD m.fl. 

 Sørge for at tidtakerutstyr fra EMIT og rulleski m.m. er i orden 

 Sørge for at vi har et oppdatert skianlegg med belysning slik at vi kan arrangere renn på både dagtid og 
kveldstid 

 Sørge for at alle trenere og andre som er i kontakt med barn har politiattest 

 Sørge for oppdatert liste til idrettsregistreringen over alle utøvere, trenere, mannskap, LU-medlemmer 
og andre som har bidratt/gjort en jobb for langrennsgruppa 

 Sørge for at alle utøvere som har fylt 13 år har betalt lisens før de skal konkurrere 

 Sørge for påmelding av stafettlag via Sportsadmin der det er aktuelt 

 Sørge for oppdatert liste over løpere som har gått til skimerke 

 Delta på styremøter, sportsutvalgsmøter og årsmøte i KK 

 Delta på årsmøte i Gjøvik Toten Langrenn (GTL) 

 Delta på skikretstinget, vårmøtet og høstmøtet for langrenn i Oppland Skikrets 

 Sørge for å videreformidle informasjon fra Hovedlaget i KK, Oppland Skikrets og Norges Idrettsforbund 
til LU, trenere og foresatte når det er aktuelt 

 
 


