
Kretslag senior - status
• Det har i sesongene 2017-2018 og 2018-2019 skjedd en betydelig tilvekst 

av løpere i skikretsen i aldersgruppen 20-22 år, både i bredde og kvalitet

• Vi ser tilsvarende klare tendenser i kommende årskull (2000,2001 og 
2002)

• Det er pr dato ikke tilfredsstillende planer om tilbud til disse utøverne

• Strategien til NSF tilsier helle ikke at de vil kunne bistå skikretsene med 
annet enn tilbud til de utøvere som oppnår plass på elite-, rekrutt- eller 
juniorlandslag

• BSK har siden oppstarten av regionale team (Veidekke) vært tilsluttet 
dette. LK mener at det ikke lenger vil kunne dekke våre behov og vil 
vurdere fremtidig deltakelse i dette. Teamet har gjort endringer i sine 
prioriteringer av utøvere

• Samme problemstilling gjør seg også gjeldende for andre skikretser som 
for eksempel. Østfold/Telemark, Vestfold sett ift Oslo/Akershus i deres 
deltakelse i Team Veidekke Oslofjord



Kretslag senior - status
• Buskerud Skikrets har de to seneste sesongene hatt resultater blant 

sine junior- og seniorløpere som sannsynligvis er de beste i 
skikretsens historie

• Skikretsen besitter kompetanse både på treningsfasiliteter sommer 
og vinter 

• Skikretsen har høy trenerkompetanse spredt over hele fylket

• Vi har både skigymnas og tilbud om toppidrett i videregående skole 
av stor og viktig betydning 

• Vi har dessuten tilgang til høy kvalitet på viktige faktorer som 
utvelgelse av ski og ikke minst smøring av ski

• Lokal forankring av lag i egen skikrets gir også større muligheter for 
å kunne finansiere drift med tilskudd fra næringsliv og offentlige 
tilskudd



Kretslag senior - konklusjon
• LK i Buskerud Skikrets ønsker snarest å starte opp arbeidet med oppretting 

av et seniorlag for siste års junior og eldre

• I første omgang vil tilbudet bli bygget rundt de samlinger LK allerede har 
planlagt for kommende sesong. Disse vil bli supplert med tilbud, gjerne 
gitt regionalt. 

• Det vil bli lagt vekt på å fremskaffe kvalitativt gode økter (teknikk, 
langkjøring, intervalløkter, styrke, hurtighet, basistrening, tester mm)

• LK satser også på å få til et samarbeid med Olympiatoppen Sør-Øst

• Det må arbeides videre med finansiering av tilbudet, både på kort og 
lengre sikt

• LK vil i de nærmeste ukene ha dialog med klubber og utøvere, både med 
henblikk på implementering og for å få synspunkter både fra utøvere, 
trenere og deres klubber.


