
 
 

                Drammen, 16.september 2019 

Til  

Langrennsgruppene i Buskerud Skikrets 

 

 

ORIENTERING FRA LANGRENNSKOMITEEN OM SKIKRETSENS TILBUD TIL UTØVERE UNDER  

HOVEDLANDSRENN, NORGESCUP JUNIOR OG SENIOR, SAMT NM FOR JUNIORER OG 

SENIORER, SESONGEN 2019-2020 

 

Langrennskomiteen vil gi en første orientering om kommende sesongs ulike opplegg for overnatting og 

smøretilbud under kommende vinters konkurranser. 

 

1. OPPSETT FOR VINTERENS KONKURRANSER 

Sesongens viktigste konkurranser for ungdom, junior og senior er tatt inn et samleskjema som 

følger denne orienteringen. Orienteringen gjelder overnatting og smøretilbud under følgende 

konkurranser: 

• Hovedlandsrenn for ungdom 15-16 år 

• Equinor Cup/NC jr 

• NM junior 

• Norgescup senior 

• NM del 1 og del 2 – senior 

• Skandinavisk Cup senior 

 

2. ØVELSESUTVALG UNDER VINTERENS KONKURRANSER 

Øvelsesutvalget vil fremgå av egen kolonne i vedlagte regneark. Mer detaljerte opplysninger om 

lengde på distanser, startrekkefølge for ulike klasser osv, vil dere etter hvert finne på 

skiforbundets og/eller rennarrangørers nettsider.  

 

HVA ER NYTT I LK’S TILBUD FOR KOMMENDE SESONG? 

 

3. OVERNATTING 

Opplegget følger i hovedsak opplegget fra forrige sesongs hva tilbud om overnatting.  

Vi vil kommende sesong i tillegg følge opp vedtaket styrking av tilbudet til våre seniorløpere. Det 

innebærer at vi enkelte steder også vil tilby våre seniorer overnatting. Det gjelder enkelte NC-

renn, samt NM-del 2 senior. Dette fremgår også av vedlagte oversikt.  

De konkurranser hvor det fortsatt er åpne felt for overnatting, vil disse bli tildelt oss gjennom 

sentral fordeling av plasser fra Norges Skiforbund 

Vi vil be klubbene fylle ut sine estimerte behov for overnatting for kommende sesong. 

Dette kan dere enten gjøre ved å fylle ut vedlagte Excel-ark eller sende tilsvarende 

opplysninger på eget ark. Ber også de klubber som selv ordner overnatting om å opplyse 

oss om dette. Det vil gjøre vår planlegging med fordeling av plasser langt enklere. 

Vi er også opptatt av å få redusert kostnadene ved både reise og opphold. Dette blir 

hensyntatt så langt råd er i vår planlegging. For de team eller klubber som ordner egen 

overnatting og som måtte ha ledige plasser ved et eller flere renn, ønsker vi også dette 

opplyst, slik at dette kan videreformidles og nyttes av andre utøvere / klubber. 



Nærmere detaljer om bestillingsfrister, bestillingskoder, priser osv vil bli lagt ut på 

skikretsens nettside, samt på våre Facebooksider 17.oktober 2019. Opplegget vil bli 

grundig presentert på vårt høstmøte på Vikersund tirsdag 22.oktober 2019. 

Svar på spørsmål om overnattinger, retur av utfylte skjema med opplysninger om 

overnattingsbehov, sendes gabrieljohannessen@hotmail.com. Svarfrist for ovennevnte 

settes til mandag 7.oktober 2019. 

 

 

4. SMØREOPPLEGG FOR SESONGEN 2019 – 2020 

Langrennskomiteen vil kommende sesong tilby smøreopplegg, både under Hovedlandsrennet, 

NC og NM junior og under NC og NM senior. I tråd med vedtak fattet av landets skikretser 

under vårmøtet i Norges Skiforbund juni 2019, vil vi søke samarbeid med både 

smøringsleverandører, team og andre skikretser. Dette mener vi vil gi alle utøvere et best mulig 

og mest mulig rettferdig smøringstilbud. Hensynet både til helse, miljø og sikkerhet med 

smøring av ski og kostnadsreduserende tiltak er også tillagt vekt.  

Vi vil også søke samarbeid med team/skikretser for de utøvere som ønsker å delta under 

Skandinavisk Cup i Vuokatti, Finland, på Nes og i Otepää, Estland. Samarbeidet med nevnte 

instanser vil omfatte blant annet all testing av glid og feste på ski. Skikretsen har allerede på 

plass avtaler som kommer utøvere til gode. 

 

5. OVERSIKT OVER TEAM / KLUBBERS BEHOV FOR SMØRINGSTILBUD 

Langrennskomiteen vil be klubbene anslå hvor mange utøvere som antas å ville benytte 

skikretsens smøretilbud kommende vinter. Vi trenger i første omgang kun antall, ikke navn på 

utøvere. 

Vi ber Dere fylle inn opplysninger om dette, enten i vedlagte skjema eller på oppsett i 

eget ark. I denne omgang trenger vi opplysningene for å planlegge ulike bestillinger til 

vinterens konkurranser. 

I første omgang er opplysninger klubbene oversender ikke formelt bindende. Tilbudet vil 

først være bindende når tilbud til ulike renn er sendt ut, påmelding oversendt fra 

klubbene og dernest mottatt og bekreftet av langrennskomiteen. 

Vi ber om at oversikten sendes gabrieljohannessen@hottmail.com så snart som mulig 

og senest innen mandag 7.oktober 2019.  

Spørsmål om opplegget kan rettes til Gabriel J (se adresse ovenfor) eller Gjermund 

Rønning, epost gjermund.ronning@midtkraft.no.  

 

Langrennskomiteen ønsker utøvere, trenere, ledere, foreldre og foresatte vel møtt til en 

ny og meget spennende langrennssesong! 

 

For Langrennskomiteen i Buskerud Skikrets 

 

Gabriel Johannessen 

Leder  
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