
REFERAT - HØSTMØTE LANGRENN – BUSKERUD SKIKRETS 

23.10.2018 

Tilstede: 

Geir Grønlund (Ringkollen), Knut Magne Mork (Haugsbygd IF), Dagfinn Augdal (Ringkollen Skiklubb), 

Carita Skjønberg Holth (IBK), Liv Høgli (Skikretskontoret), Arne Madsen (Konnerud), Mads Madsgård 

(Konnerud), Svein S. Jelstad (Vikersund), Mai Britt Ulviksbakken (Hemsedal), Roger Kjenås (Svene), 

Kristen Wingestad (Svene), Karsten Rønning (Drammen Ski), Kenneth Holth (IBK), Randi Grønli Berg 

(Hokksund IL), Tom-Erik Eng (Eiker Skiklubb), Thor Inge Tollehaug (Eiker Skiklubb), Inger Waal Lande 

(IL Skrim), Anders Embergsrud (IL Skrim/ BSK Langrennskomitéen), Gjermund Rønning (Vikersund/ 

BSK Langrennskomitéen), Tommy O. Simensen (Drammen Ski), Caroline Steen Hofstad (Mjøndalen 

Ski, BSK Langrennskomitéen); Berit Grønhovd Wiersdalen (Nedre Sigdal/ BSK Langrennskomitéen), 

Else Karine Pjåka Carlsen (Hønefoss/ BSK Langrennskomitéen) og Gabriel Johannessen (Leder BSK 

Langrennskomitéen 

 

Terminlisten 2018-2019 v/Caroline Steen Hofstad 

Vedtak: 

- Høstmøtet ønsker flere arrangement i langrennscross. BSK kan yte økonomisk støtte til 

arrangører 

- Høstmøtet ber om at KM langdistanse kan endres til klassisk stil 

 

Renn/overnatting ifm NC, NM JR, NM, HL 2018-2019 v/Gabriel Johannessen 

- Oversikt over overnatting- og smøreopplegg ble gjennomgått 

Merk! Ikke opplegg ifm Beitostølen, men kan leie inn smørebod hvis behov 

- Informasjon blir fortløpende lagt ut på BSK LK Facebooksider «Buskerud Skikrets 

Hovedlandsrennet 2019» med link: 

https://www.facebook.com/groups/1541221659495677/ 

samt «Buskerud Skikrets info NC og NM» med link: 

https://www.facebook.com/groups/256086444551554/ 

- All info legges også ut på skikretsens hjemmeside www.skiforbundet.no/buskerud 

- Retningslinjer for arrangementene ligger på Skiforbundet’s nettside «Sesonginformasjoner 

langrenn 2018-2019» 

- Utvidet kvote på jenter som går NC-finalen (fra 30 til 50 jenter) 

- Endring i poeng utdeling, de 50 beste får poeng, ikke kun de 30 beste 

- På Hovedlandsrennet er det begrenset med overnattingsplasser, og dermed er utøvere 

prioritert fremfor familie/støtteapparat 

- For NM del 2 Lygna vil det være behov for overnatting for minimum 20 deltakere 

- Oversikten som ble gjennomgått legges ut på nettsiden 

 

Vedtak: 

Oversikt over overnatting og smøreopplegg blir lagt ut både på skikretsens nettside og Facebook-side 

så snart sentral tildeling av overnattingsplasser er fastsatt. 

Bestilling av plasser skjer samlet fra klubbene direkte til arrangørsted og etter retningslinjer for 

tildeling av kvoter for overnatting 

 

https://www.facebook.com/groups/1541221659495677/
https://www.facebook.com/groups/256086444551554/
http://www.skiforbundet.no/buskerud
https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/sesonginformasjoner2/
https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/sesonginformasjoner2/


Smøreprosjekt 

- Det ble fremlagt en oversikt over antall utøvere som har registrert seg på BSK smøreopplegg 

fra de forskjellige klubbene 

Merk! Hokksund IL har juniorer som ønsker å inkluderes i smøreopplegget. Klubben sender 

oversikt til LK leder snarest 

 

Utdanning- og samlingstilbud 

 

TD-/arrangørkurs 

- TD kurs (3,5 t) er planlagt i uke 45 eller 46 i 2018, invitasjoner sendes ut snarlig. Helt nye 

TD’er settes opp som assisterende TD i oppstarten 

- Det anbefales ass. TD i følgende 6 arrangement: Konnerud rennet klassisk, KM klassisk sprint, 

Eiker Skifestival klassisk langdistanse, Geilo Skifestival fristil, Geilo Skifestival KM langdistanse 

og Eiker skifestival Skiathlon  

(Når det gjelder Geilo Skifestival så tilbys at Kenneth og Pål Gunnar kan bytte på å være TD 

og ass. TD) 

- Det foreslås ett kurs i nedre del av Buskerud, og ett i øvre del 

 

HMS kurs «Bruk av smøreprodukter» 

- BSK foreslo å tilby HMS kurs for foreldre og smøreteam 

- Det er siste år gitt tilbud på verneutstyr innad i kretsen 

- Det ble foreslått smørekurs kombinert med HMS kurs 

 

Sportslig utvalg 

Vedtak:  

 Det nedsettes et sportslig utvalg. Utvalget må møtes minst et par ganger årlig, vår og høst.  

Utvalget vil bestå av trenere fra Buskerud’s skiklubber som vil dele erfaringer og best praksis, 

samt invitere aktuelle foredragsholdere for kompetanseløft. Gruppen vil bidra med 

forbedringsforslag for nyrekruttering, samlinger, treningssamarbeid, opprettholdelse av 

seniorer etc. 

 

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) 

- Dette er en utviklingsmodell som setter utøverne i sentrum, og oppfordrer til fokus på et 

livslangt idrettsliv, fremfor et kortsiktig resultatfokus. Modellen består av flere nivåer, og skal 

sikre at klubbene har et bevisst forhold til allsidighet vs. spesialisering, og utøvernes 

utvikling.  

- Fanny Endresen er Buskerud Skikrets’ SUM ambassadør 

- Det er avsatt midler (kr 300 000,-) til SUM-arbeid i BSK 

- Det ble anbefalt fokus på 13-14 åringer for å forebygge frafall 

 

 



 

Team-avtaler 

- Mal for etablering av team-avtaler finner du her 

- Det etterspørres et team-opplegg for seniorer i Buskerud  

 

Info fra høstmøte i Norges Skiforbund (NSF) 

- Referat foreligger på www.skiforbundet.no/langrenn  

- Forslag fra Vegard Ulvang om innføring av fluorforbud på skirenn for barn og ungdom 

inntil 16 år, fremmet på på NSF’s høstmøte, ble vedtatt av høstmøtet. Det innebærer 

forbud mot bruk av helseskadelige pulver, sintrater, fluid og og liquider.  

Det vil foreligge en liste over ikke-godkjente produkter, samt formidling av hvordan 

eventuelle brudd skal håndteres. Dette må videreformidles til skikretser, klubber, 

arrangører, TD’er på en fornuftig måte og så snart som mulig. Det er kun 6 uker til 

sesongstart. Det er NSF sitt ansvar å formidle dette. 

Merk! Norges Skiforbund (NSF) Langrennskomité vedtok fluorforbud i 2017, vel å merke 

med iverksetting når det foreligger sikre testmetoder til benyttelse på skirenn. Det er 

ikke utarbeidet NSF regelendring (ytterligere vedtak eller endring av vedtak) etter den tid 

- Det jobbes aktivt med å finne godt verktøy for fluortestning, men foreløpig tar det tid å 

få svar på tester (ca én uke), samt at dagens teip-tester er kostbart. 

- Det vil bli gjennomført testing av ski på større skiarrangement, blant annet Ungdommens 

Holmenkollrenn og Hovedlandsrennet.  

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/felles-lover-og-regler/standardavtaler/
http://www.skiforbundet.no/langrenn

