
 

 

BUSKERUD SKIKRETS 
REFERAT HØSTMØTE LANGRENNSKOMITEEN  

 
Tidspunkt:  Torsdag 27.oktober 2022 kl 18:00 
Sted:     Heistadmoen, Kongsberg 

 
SAKER 

 
• Kort referat fra høstmøtet i NSF 14.-15. oktober 2022 
 
Det ble vist til at NSF ville legge ut protokoll fra høstmøtet på sine nettsider 

•  Referat høstmøte langrenn NSF 

Det ble gitt en kort orientering om at høstmøtet for langrenn i NSF hadde gitt 
tilslutning til et forslag med kun én smøringsleverandør til stede. 
Langrennskomitéen i NSF vil med bakgrunn i innspill på høstmøtet komme med 
et forslag til organisering av opplegget og som skikretsene vil få tilsendt. 
Viser ellers til protokollen fra høstmøtet 14.-15.10 når den foreligger. 

 
• Kort orientering om åpne barmark- og snøsamlinger 2.halvår 
sesongen 2022 v/ Anders Embergsrud 

• Om samlingene: Se vedlagte presentasjon  

 
• Terminlista sesongen 2022-2023. 

• Renn arrangert av klubber i Buskerud Skikrets v/ Caroline Steen Hofstad 
Se vedlagte presentasjon / oversikt 

 
Det ble en kort gjennomgang av vinterens terminliste for konkurranser som 
kommende vinter skal gjennomføres av klubbene i Buskerud Skikrets. 
Endelig og justert terminliste vil bli lagt ut på skikretsens nettside umiddelbart 
Vedtak: 
Høstmøtet oppfordrer alle klubber som i vinter skal arrangere renn om at de 
forsøker å legge inn aktivitet for barn under konkurransealder. Dette kan inngå 
som en del av klubbenes arbeid med prosjektet skiklubbutvikler. 
 

o Sparebank 1 Cup 2022-2023  
• Nye retningslinjer for gjennomføring v/ Marit Smørgrav 

Se vedlagte presentasjon 

https://www.skiforbundet.no/langrenn/langrennskomiteen/motedokumenter/hostmote2022/


Vedtak: 
1. Høstmøtet bestemmer at konkurranse under NM jr I Alta ikke skal inngå i 

Sparebank 1-cupen 
2. Høstmøtet slutter seg til framlagte prinsipp om at økt deltakelse i cupen 

skal premieres med ekstra poeng I cupen. 
3. Poengberegningen I cupen skal følge senest vedtatte poengberegning 

som også benyttes under NC senior og junior, se  Lysbilde 1 
(skiforbundet.no) 

 
  
• Skiklubbutvikler – prosjektet 2022-2025 hva blir våre 
utfordringer v/ skiklubbutvikler Einar Aabrekk 
Vedtak: 

o Buskerud Skikrets og høstmøtet ber innstendig alle klubber støtter opp  

    om NSF / skikretsens satsing på barn, ungdom og breddeidrett. 
  

• Organisering av overnatting og støtteapparat ved Equinor 
Cup jr. og sen., NM jr. og sen. og Hovedlandsrennet sesongen 
2022-23 
Vedtak: 

• LK følger opp organiseringen av opplegget for overnatting under de ulike 
arrangementene ved NC og NM junior, samt HL. 

• Skikretsen vil ikke organisere overnattingsopplegg ved NC og NM for 
senior. Dette må organiseres enten gjennom utøveres ulike team 
og/eller den enkelte utøvers klubb eller utøver selv 

• Løpende informasjon om overnattingssteder, fordeling av senger, samt 
priser vil bli lag tut på skikretsens nettside, samt egen Facebook-side 

 
 

• Smøreprosjekt. Felles opplegg for preparering av ski ifm NC 
jr. NM jr og  

sen, samt Hovedlandsrenn sesongen 2022-2023 
 
 

 
For langrennskomiteen i Buskerud Skikrets 
 
 
Gabriel Johannessen 
Referent 

https://www.skiforbundet.no/contentassets/a22db25c095c4428a19c3f6adbf0ba6b/sparebank1-cup-22-23-presentasjon-hostmote-bsk.pdf
https://www.skiforbundet.no/contentassets/a22db25c095c4428a19c3f6adbf0ba6b/sparebank1-cup-22-23-presentasjon-hostmote-bsk.pdf

