
 

 

REFERAT FRA VÅRMØTE I LANGRENNSKOMITEEN  
 
Sted:   Teams 
Tidspunkt: tirsdag 15.juni kl 19:00 – 20:30 
 
Det kom ikke fram merknader til innkalling og sakliste. 
 
 Referatsaker 

• Årsrapport langrennskomiteen 2019-2021  

• Budsjett 2021 og 2022. 
Vedtak: 
 Vårmøtet slutter seg til Årsrapport for langrennskomiteen for periode 2019-2021.  

Rapport og forslag til budsjett godkjennes formelt av Skikretstinget. Det ble gjort 
2.6.2021. 
 
Dokumentene til referatsaken er lagt ut på Buskerud Skikrets sin nettside. 

 
SAKER TIL BEHANDLING  

1. Rekruttering, frafall, kompetanseheving, frivillighet 
▪ Innledning ved Ingrid Ellingsen fra Haugsbygd IF ski  om klubbens arbeid med 

rekruttering og hvordan de arbeider for å hindre frafall. 
▪ Gjermund Rønning, LK/Vikersund IF presenterte LK’ s arbeid med samme 

problemstilling.  
2. Smøreopplegg sesongen 2021-2022 – Hovedlandsrenn/ junior/ senior 

o Skikretsen har sesongen 2020-2021 hatt et meget godt tilbud om smøring 
av ski under samtlige Norgescup renn og NM for seniorer. Tilbudet har 
vært gjennomført i samarbeid med Team Elon Innlandet, Oppland Skikrets 
og Hedmark Skikrets med 100% oppslutning fra alle kretsens utøvere. 
Dette er alle parter fast bestemt på å videreføre kommende sesong. 
LK ønsker at slikt samordnet tilbud blir gjennomført for alle kretsens 
utøvere også under NC og NM junior, samt Hovedlandsrenn. 

 Vedtak: 
Vårmøtet gir til tilslutning til LK’s forslag om at alle klubber i Buskerud Skikrets 
slutter seg til forslaget om et felles smøreopplegg for alle skikretsens utøvere i 
forbindelse med 

• Hovedlandsrennet i langrenn 

• NC og NM for juniorer 

• NC og NM for seniorer 
Vårmøtet stiller seg også bak forslaget om videreføring av det positive 
samarbeidet som er etablert sammen andre skikretser seneste sesong. 



3. Fastsettelse av kontingent for klubber/utøvere for dekning av kretsens felles 
utgifter under Hovedlandsrenn, Norgescup og NM junior og senior  

o Langrennskomiteen foreslår for vårmøtet at klubbenes/utøveres 
kontingent til skikretsen for fellesutgifter for arrangement og smøring 
under HL, NC og NM junior og senior økes fra kr 150 til kr 200 pr øvelse 
med virkning fra sesongen 2021-2022. Satsen har kun vært korrigert en 
gang i løpet av de seneste 15 årene. Økningen vil medføre lavere kostnad 
pr deltaker pr smurte par ski. 
LK ber samtidig alle klubber støtte opp om felles smøreopplegg , slik det 
også gjøres og blir praktisert i øvrige skikretser 

 Vedtak: 
Vårmøtet fastsetter kontingenten som innbetales til Buskerud Skikrets fra 
utøver/klubb ved  

- Hovedlandsrenn 
- NC og NM for juniorer 
- NM og NC for seniorer 

på de arrangementer skikretsen er representert, fastsettes til kr 200 pr 
deltaker pr øvelse. 
  

4. Videreføring av avtale med Sparebank 1 – videreføring av Sparebank 1 – Cup 
o Orientering fra langrennskomiteen 

 
Vedtak: 

Vårmøtet tar langrennskomiteens melding om prolongering av avtalen med 
Sparebank 1 til orientering. 
Sparebank 1- Cupen videreføres på samme vilkår som gjennomført de senere 
sesonger. 
 

5. Samlingsplan LK 2021-2022 - aldergruppene fra 13 år til senior 
o Orientering fra langrennskomiteen v/ Anders Embergsrud 

• Vedtak: 
Vårmøtet tar LK’s plan for sommeren og høsten 2021 til orientering. 
 

6. Overnattingstilbud NM og NC junior, Hovedlandsrenn  
o LK ønsker å videreføre arbeidet med organisering av overnattingstilbud 

både under NC og NM junior, samt HL. Dette er i tråd med intensjonene i 
NSF og øvrige skikretser. Et slikt opplegg for organisering forutsetter at 
alle klubber stiller seg lojalt til en slik organisering. LK ber klubbene slutte 
seg til dette forslaget. 

• Vedtak: 
Vårmøtet stiller seg bak forslaget om felles organisering av 
overnattingstilbudet for landets skikretser slik det har blitt praktisert de 
seneste sesongene. 
Vårmøtet forutsetter at alle klubber er lojale til en slik felles organisering av 
tilbudet  

 
 



7. Terminliste Buskerud Skikrets sesongen 2021-2022 
o Orientering fra langrennskomiteen 

• Vedtak: 
Vårmøtet tar til etterretning at konkurransetilbudet for sesongen 2021-2022 blir 
gjennomført etter de retningslinjer som er blitt praktisert gjennom flere sesonger. 

 

• Referat fra Skiforbundets vårmøte 2021 
o Orientering fra langrennskomiteen 

• Vedtak: 
Vårmøtet tar LK-leders orientering om de saker som ble behandlet under 
Skiforbundets vårmøte 12.juni 2021, samt møte vårmøtet mellom landets 
langrennskomitéledere 8.juni 2021. 
Referat fra nevnte møter finnes tilgjengelig på nettsiden til Norges Skiforbund: 
Skitinget 2021 (ski-tv.no) 

 
 
Holmestrand, 21.juni 2021 
 
Gabriel Johannessen, LK- leder og referent 
 

 

https://www.ski-tv.no/secret/69555396/ac817ea8081aeb6b9ccf4a91e9bb867b

