
 

Holmestrand, 29.september 2021 

 

Til 

Samtlige langrennsklubber 

Buskerud Skikrets 

 

 

FELLES OPPLEGG FOR OVERNATTING OG SMØRING AV SKI I FORBINDELSE MED HOVEDLANDSRENN 

JENTER OG GUTTER, NC OG NM JR. OG NC OG NM SENIOR 

 

I løpet av snaut to måneder er konkurransesesongen i langrenn i gang. 

Gjennom tiår har langrennskomiteen organisert både overnatting og smøreopplegg under de 

viktigste konkurransene for kretsens ungdommer, juniorer og seniorløpere. 

Slik vil det også bli i sesongen 2021-2022 

 

1. NÅR OG HVOR FINNER DE VIKTIGSTE KONKURRANSENE STED? 

Her er link til Skiforbundets nettside som viser terminlistens hovedpunkter for sesongen 

2020-2021: https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---

medier/langrenn/terminlistens-hovedpkt/terminlistens-hovedpunkter-2022.pdf 

Denne er i all hovedsak slik den forventes å bli. Dersom det skulle bli mindre justeringer, 

finner det sted under høstmøtet med skikretsene 15.-17-oktober. Ovennevnte link vil bli 

oppdatert umiddelbart etter høstmøtet. 

   

2. ORGANISERING AV OVERNATTING – KLUBBENES BEHOV FOR OVERNATTINGSPLASSER 

a. Hovedlandsrenn for jenter og gutter, Oslo 25.-27.2. Sted: Holmenkollen 

Vi vurderer organisering av overnatting. Det forutsetter imidlertid at klubbene har et 

reelt behov. Vår erfaring fra seneste to store arrangementer i Kollen for våre juniorer 

viste at det ikke var behov for et slikt opplegg. Utøvere valgte enten å bo hjemme 

eller ordne overnatting i Oslo privat. 

Vi velger likevel å ta med i vårt vedlagte skjema overnatting ifm med HL. Det vil bli 

gitt tilbakemelding til klubbene innen 31. oktober på bakgrunn av mottatte 

tilbakemeldinger 

 

b. Norgescup og NM juniorer 

Buskerud Skikrets vil organisere overnatting under samtlige viktige renn for juniorer. Det 

gjelder både Norgescup og NM. Tildeling av plasser til skikretsene vil finne sted i 

Skiforbundet ultimo oktober. Antall tildelte plasser blir fastsatt på bakgrunn av estimerte tall 

for den enkelte skikrets. Det vil ikke være mulig for den enkelte klubb å booke plass på 

hoteller på de respektive arrangementssteder før overnattingssted og antall plasser er tildelt 

skikretsen. 

I vedlagte skjema finner dere også steder og tidspunkt for arrangementene. Vi ber klubbene 

fylle ut overnattingsbehov i vedlagte skjema. Dette returneres til oppgitte e-postadresse dere 

finner på skjemaet snarest og senest innen torsdag 27.oktober 2021.  

https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/langrenn/terminlistens-hovedpkt/terminlistens-hovedpunkter-2022.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/langrenn/terminlistens-hovedpkt/terminlistens-hovedpunkter-2022.pdf


c. Norgescup og NM seniorer 

Buskerud Skikrets vil ikke organisere overnatting for seniorer under NC og NM. Dette må 

klubbene ordne selv, slik det har vært gjort tidligere år. Minner om at klubbene bør være 

tidlig ute med bestilling av plasser under NM. Det gjelder både NM del 1 i Harstad og NM del 

2 på Lygna. 

 

3. ORGANISERING AV SMØREOPPLEGG FOR HOVEDLANDSRENN, NC OG NM JUNIOR OG NC 

OG NM SENIOR SESONGEN 2021-2022 

Buskerud Skikrets vil organisere smøreopplegg for alle nevnte arrangementer! 

Vi ber samtlige klubber melde inn et anslag for hvor mange løpere de ønsker et slikt opplegg 

for. Ber om at opplysningene fylles inn i vedlagte skjema og som sendes oppgitt e-

postadresse innen torsdag 27.oktober 2021. Gjør oppmerksom på at behovet er et anslag og 

ikke bindende i denne omgang. Først når endelig påmelding til smøreopplegg blir lagt ut, vil 

den være bindende. 

a. Samarbeid med andre aktører om smøreopplegg- NC og NM senior 

Buskerud Skikrets vil kommende vinter samarbeide om felles opplegg for testing og 

smøring med Norges Skiforbund, Team Elon Innlandet, Hedmark Skikrets og Oppland 

Skikrets. Tilsvarende opplegg ble gjennomført under samtlige konkurranser sist 

sesong, med meget gode erfaringer. Opplegget er faglig best, gir størst mulig like 

forutsetninger for alle løpere og er i tillegg kostnadseffektivt. Tilsvarende 

organisering under NC og NM senior vil også organiseres blant øvrige skikretser og 

ditto samarbeidspartnere.  

Smørebehovet blant klubbenes løpere meldes inn på vedlagte skjema. Vi trenger kun 

antall og ikke navn i denne omgang. Tilbudet blir først bindende når klubbene 

registrerer løpere på de lister skikretsen vil legge ut for hvert enkelt renn. 

 

b. Samarbeid om smøreopplegg under NC og NM junior 

På samme måte vil vi ha et formelt samarbeid med NTG Geilo om felles testing og 

smøring under alle NC-renn og NM for juniorer. 

Smørebehovet blant klubbenes løpere meldes inn på vedlagte skjema. Vi trenger kun 

antall og ikke navn i denne omgang. Tilbudet blir først bindende når klubbene 

registrerer løpere på de lister skikretsen vil legge ut for hvert enkelt renn. 

 

c. Samarbeid om smøreopplegg under HL for jenter og gutter 

Skikretsen organiserer også felles smøreopplegg for alle skikretsens løpere under 

Hovedlandsrennet i Kollen 

Smørebehovet meldes inn på vedlagte skjema. Vi trenger kun antall løpere og ikke 

navn i denne omgang. Tilbudet blir først bindende når klubbene registrerer løpere på 

de lister skikretsen vil legge ut for hvert enkelt renn. 

 

Dersom klubbene har spørsmål til dette skrivet, kan dere rette disse til Gabriel Johannessen, 

e-post gabrieljohannessen@hotmail.com  eller på Mobil/SMS 91 666 999. 

 

Med hilsen 

 

Gabriel Johannessen 

Leder langrennskomitéen 

Vedlegg: Svarskjema for retur senest 27.oktober 2021 

mailto:gabrieljohannessen@hotmail.com


SVARSKJEMA - FELLES OPPLEGG FOR OVERNATTING OG SMØRING AV 

SKI I FORBINDELSE MED HOVEDLANDSRENN JENTER OG GUTTER, NC OG 

NM JR. OG NC OG NM SENIOR 
 

KLUBB:   ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Kontaktperson(er): 1 …………………………………………………………………………………. 

 

   E-post …………………………………………………………Mobil: ……………………. 

 

Kontaktperson(er): 2 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

   E-post …………………………………………………………Mobil: ……………………. 

 

KLUBBENS BEHOV FOR OVERNATTING OG SMØRING AV SKI ER SOM FØLGER: 

 

1. Alle felt merket med gult skal fylles ut. 

2. Sted for overnatting i felt merket med blått vil bli opplyst ca. 1.november når skikretsen 

har får tildelt sine kvoter. Fra det tidspunkt er det klubben som bestiller plasser og følger de 

retningslinjer NSF, Buskerud Skikrets og overnattingssted fastsetter. Alt ansvar for 

bestillinger og eventuelle endringer reguleres mellom klubb og overnattingssted! 

 

Utfylt skjema skal sendes gabrieljohannessen@hotmail.com snarest og senest innen 

27.oktober 2021 
 

ARR. 
STED 

ORG. 
OVER-

NATTING 

 
KLASSE 

 
TIDSROM 

BEHOV 
OVERNATTING 
Kvinner  Menn  

 TOT.ANT. 
LØPERE  

MED 
SMØREBEHOV 

Gålå NEI NC snr 26.-28.11   ……… 

Beito NEI NC snr 10.-12.12   ……… 

Voss JA NC jr 14.-16.1 ……. ……. ……… 

Vind,Gjøvik NEI NC snr 28.-30.1   ……… 

Nes JA NM jr 11.-13.2 ……. ……. ……… 

Oslo JA-VED 
BEHOV 

HL 
15-16 år 

25.-27.2 ……. ……. ……… 

Steinkjer JA NC Snr. + 
19-20 år 

11.-13.3 ……. ……. ……… 

Meråker JA NC jr 17-
18 år 

11.-13.3 ……. ……. ……… 

Harstad NEI NM snr del 
1 

26.-29.3   ……… 

Lygna NEI NM snr del 
2 snr+jr 

6.-8.4   ……… 

Lygna NEI NC 17-20 9.4   ……… 

mailto:gabrieljohannessen@hotmail.com

