
Årshjul for Langrennsutvalget 

Måned Oppgave Frist 

Januar  LU-møte med fastsetting av møtedatoer for våren 

 Arrangere klubbrenn fra nyttår og ut sesongen 

 Utsendelse av løypebidragsbrev 

Uke 2 
Uke 2 
Uke 5 

Februar  Arrangere KK-rennet 

 Arrangere klubbmesterskap og merketaking 

28.02. 
28.02. 

Mars  Oppdatere merkeoversikten før skiavslutningen og bestille opp 
merker/pokaler der vi har få i beholdningen 

Uke 13 

April  Utsendelse av aktivitetsavgift for vinter/vår 

 Arrangere skiavslutning på Lund grendehus 

 Arrangere bowling- og pizzakveld på Gjøvik 

 Arrangere afterski for voksne 

 Bestemme aktivitetsavgift/-støtte for neste sesong 

Uke 15 
Uke 16 
Uke 17 
Uke 17 
Uke 18 

Mai  Bidra med stoff og bilder til klubbavisa 

 Delta på årsmøte i GTL 

01.05. 
31.05. 

Juni  Delta på kretstinget og vårmøte i Oppland Skikrets 

 Bidra på aktivitetsdagen til KK og Kolbu IL 

30.06. 
30.06. 

Juli  Ferie  

August  LU-møte med fastsetting av møtedatoer for høsten Uke 35 

September  Søke om kretsrenn (KK-rennet) 

 Dugnad i lysløypa 

 Utsendelse av invitasjon til skitrening i skoler i Kolbu, samt legge 
ut informasjon på hjemmesida til langrenn 

 Dugnad i åsløypene 

01.09. 
Uke 38 
Uke 39   
Uke 41 

Oktober  Sjekke opp og sørge for at alle utøvere som har fylt 13 år har betalt 
lisens 

 Delta på høstmøte i Oppland Skikrets 

 Oppstart av skitrening for nye og gamle utøvere mandag i uke 41 

 Arrangere kick-off for utøvere og foresatte med info fra trenere og 
LU 

 Søke om Telenor-karusellrenn 

 Sjekk ut at EMIT-utstyret har batterier som fungerer 

01.10.  
31.10. 
Uke 41 
Uke 43  
31.10. 
31.10. 

November  Utsendelse av aktivitetsavgift for høst/vinter 

 Lage budsjettforslag 

 Arrangere skisamling – husk å bestille for året etter 

 Rengjør rulleskiene og smør lagrene med olje for vinteren 

 Rydde bort objekter som kan hindre fremkommeligheten til 
løypemaskinen inne på idrettsanlegget 

 Markere hvordan den nedre fotballbanen ønskes brøytet. 

Uke 46 
Uke 47 
Uke 47 
Uke 48 

Desember  Skrive årsberetning 

 Sende ut invitasjon til klubbrenn i barnehager og skoler i Kolbu, 
samt legge ut informasjon på hjemmesida til langrenn 

 Legge ned tidtakersløyfer i bakken/snøen under målstreken 

Uke 48 
Uke 50 

 


