
     
          
 
 

Dagsorden vårmøte langrenn 2022:  
 

1. Presentasjon av neste styre - status på rekruttering av nye oppmenn per 3.5 

2. Gjennomgang av årsrapport 

3. Forbedringspunkter 

4. Foreldre vett regler  

5. God variasjon på rennutvalget sesongen 21/22 

6. Endringer i kollen (prøve å komme i dialog)  

7. Forelder vekk fra stadion veldig positivt for alle parter  

8. Kvelds arr god suksess  

9. Tilbud om god veiledning rundt smøring av klassiske ski 

10. Andre punkter som er kommentert i handlingsplan / årsrapport 

11. Nytt av året Langrennskomiteen ønsker å etablere et sportslig utvalg med 1 møte før sommeren 

og et på høsten     

 

Saker som skal opp på Fagmøte langrenn Molde 9.6 og som skal orienteres om og diskuteres på vårt 
eget vårmøte: 

1. Forslag reisefordelingskostnader ved Norges Cup jr. 

2. Uttakskriterier knyttet til World Cup, mesterskap og landslag. 

3. FIS vedtok denne uka at kvinner og menn skal gå like distanser, sannsynligvis 10, 20 og 50 

km. NSF utfordrer kretsene til å bruke tiden fram til vårmøtet på å kartlegge synspunkter i egne 

lokale miljøer med tanke på hvilke tilpasninger som evt. skal gjøres nasjonalt og lokalt etter hvert 

som de internasjonale tiltakene gjøres kjent. 

4. Forslag fra Oslo skikrets ved LK-leder: Rundt 30% av alle kostander i World Cup er knyttet til smø-

ring og testing av ski. Neste sesong er sannsynligvis Russland utestengt fra World Cup. Det bør 

være en god sesong for et felles testregime mellom nasjonene, hvor de store nasjonene hjelper 

de små, og hvor testresultater deles mellom nasjonene. Slik kan særlig de små nasjonene som 

blir utkonkurrert også på ski og smøring, få den hjelpen de trenger og få et betydelig økonomisk 

løft. Sesongen 2023 er ikke den sesongen hvor Norge bør dominere for mye i russernes fravær 

og dermed «ødelegge» sporten. 

 
Siste frist for å sende inn forslag til fagmøte er 24.5. 
 


