
 

 

BUSKERUD SKIKRETS 
REFERAT HØSTMØTE LANGRENN 

 
Tidspunkt:  Onsdag 20.oktober 2021 kl 19:00 
Sted:     Møte Teams 

 
SAKER 

 
LK- leder innledet årsmøtet med en redegjørelse i sak og bakgrunn for hvorfor 
styret i Buskerud Skikrets har oversendt varsel om at de vurderer å sende 
mistillitsforslag til styret i Norges Skiforbund.  

 
• Referat fra høstmøtet i NSF 15.-17.oktober 2021 

o Flere saker behandlet under høstmøtet i LK / NSF ble referert. Det 
vises til 

▪ Høstmøte 2021 (skiforbundet.no) 
• Viktige temaer var Sesonginformasjon – konkurransesesong, 

løypeprofiler – anbefaling til rennarrangører i 
Buskerud Skikrets om at de forsøker å redusere 
løypelengder i sprintkonkurranser for både ungdom, 
juniorer og kvinner, samt gjøre profilene mindre 
bratte. Henstillingen kommer etter vedtak fattet 
under høstmøtet i NSF. 

• Stillinger som skiutviklere i NSF/Skikretsene blir nå en 
realitet. Det vil bli ansatt 5-6 personer i løpet av de 
nærmeste månedene. Buskerud Skikrets vil prioritere 
ressurser til slik stilling i egen skikrets. 

• Skikretsene må arbeide videre med NSF’s 
handlingsplan for kommende planperiode. 
Ingen merknader 

  

• Orientering om åpne barmark- og snøsamlinger sesongen 2021-2022 

• Anders Embergsrud orienterte om gjennomførte og 
planlagte åpne samlinger for ungdom, juniorer og 
seniorer i Buskerud. Det er lagt ut dokument som 

https://www.skiforbundet.no/langrenn/langrennskomiteen/motedokumenter/hostmote-2021/


beskriver samlingene. Det vises også til opprettede 
Facebook-sider fra Langrennskomiteen.  
Ingen merknader 

 

• Terminlista sesongen 2021-2022. 
o Hovedterminliste Norges Skiforbund og renn i Buskerud Skikrets 
o Oppnevning av TD’er  
o Sparebank 1 Cup 2021-2022   

• Caroline Steen Hofstad (ansvarlig terminliste/ 
oppnevning av TD’er) og Marit Smørgrav (ansvarlig 
Sparebank 1- Cup) gikk gjennom både terminliste og 
opplegg for gjennomføring av Sparebank 1- Cup 
sesongen 2021-2022. 
Merknader 
Arrangører av vinterens oppsatte skirenn må sørge for 
at TD’er til konkurransene er kontaktet i god tid før 
konkurransene gjennomføres. Ellers ingen merknader 

 

• Organisering av overnatting og støtteapparat ved Equinor Cup jr. og snr., 
NM jr. og snr. og Hovedlandsrennet  sesongen 2021-2022 

• Opplegg for organisering av sesongens 
overnattingstilbud ble gjennomgått. Oversikt over 
arrangørsteder er sendt ut til alle klubber og i tillegg 
offentliggjort via skikretsens nettside og LK’s 
Facebook-sider. 

• Tildeling av plasser til skikretsene vil bli gjort i NSF’s 
tildelingsutvalg primo/medio november 2021. 
Klubbene vil skriftlig bli meddelt antall tildelte plasser, 
samt frister for bestillinger m.m. som for tidligere år. 
Klubbene vil selv ha ansvaret for å bestille plasser ved 
de respektive overnattingssteder når disse er tildelt 
skikretsene og fordelt mellom klubbene. 

 

• Smøreprosjekt. Felles opplegg for preparering av ski ifm NC jr. NM jr og 
snr, samt Hovedlandsrenn sesongen 2021-2022 

▪ LK vil tilby smøreopplegg kommende sesong både under HL, 
NC og NM junior, samt NC og NM senior. 

▪ Konnerud IL (Ståle Kihle) opplyste at Konnerud IL vil tilby 
klubbens medlemmer og deltakere i Team Konnerud eget 
smøreopplegg.  



Det ble gitt tilbakemelding om at skikretsens tilbud både er 
et åpent og frivillig i delta i . Hva gjelder kontingent til 
dekning av fellesutgifter under disse konkurransene og som 
er krevd inn fra klubbene i mer enn ti år, vil dette fortsatt 
gjelde alle klubber. Beløp er årlig blitt fastsatt og vedtatt 
enstemmig under Langrennskomiteens vårmøter i hele 
denne perioden.   

 

 
For langrennskomiteen i Buskerud Skikrets 
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