
Buskerud Skikrets, vårmøte langrenn 4.6.18, Sole 
Tilstede: Langrennskomiteen: 

 Gabriel Johannesen 

Gjermund Rønning 

Anders Embergsrud 

Caroline Steen Hofstad  

Berit Grønhovd Wiersdalen 

 

Tilstede : Vårmøte: 

 Lars Sylling, Sjåstad Vestre Lier 

Odd Treffen, Sjåstad Vestre Lier 

Inger Waal Lande, IL Skrim 

Janne Dugstad, IL Bever`n / TEAM Drammen 

Kenneth Holth, Birkebeineren 

 

 

• Resultater skisesongen 2017/2018 
Beste sesongen på 35 år, med en rekke flotte plasseringer i NM, WC og OL, og Buskerud 

landets 3. beste skifylke på juniornivå. Spesielt nevnes Helene Marie Fossesholm, som har 

vunnet alle skirenn hun har deltatt på med klare marginer, og kommet inn på 

juniorlandslaget.  

Buskerud fikk 7 av 14 gull i NM Steinkjer! Jentene hevder seg spesielt godt, i alle årsklasser. 

 

Bekymringene er  

➢ en betydelig svikt i rekruttering ifra aldersklassene 8-13 år,  

➢ økt reisevirksomhet over fylkesgrenser blant løpere i stadig yngre klasser 

 

SUM prosjektet igangsettes i Buskerud Skikrets denne sesongen, for å øke rekrutteringen. 

Informasjon om prosjektet vil bli distribuert ut til skiklubbene, det er behov for deltakere inn i 

prosjektet. LK-medlem Berit Grønhovd Wiersdalen vil ha hovedansvaret for prosjektet. 

 

• Smøreprosjekt sesongen 2017/2018 
Smøretilbud på 6 renn forrige sesong, med totalt 440 skipar smurt!  

Tilbakemeldingene har vært gode, og det har også vært positivt for det sosiale miljøet. 

Det er lagt opp for felles smørebistand også neste sesong, også på seniornivå. Buskerud 

Skikrets «beachflagg» bestilles inn, for å oppfordre flere til å samles på store arrangement.  
 

• Sparebank 1 cup 2017/2018 - sponsor 
Sponsor-avtalen varer ytterligere ett år. Alle arrangement ble arrangert, unntatt ROS sprinten 

som ble annullert ifm tidtakingsutfordringer. Avslutningshelg med middagsseremoni på Geilo 



er populært. Negativ trend siste 2 år, med 600 færre deltakende løpere… Arrangementet 

videreføres i samme form neste år. 

 

• Samlingsplan 2017/2018 
God oppslutning på fjorårets samlinger. Det er påmeldt 105 deltakere på Sognefjellet i juni! 

Samling i Hemsedal vil arrangeres også kommende høst, samt snøsamling på Oset november  

 

• Samarbeidsprosjekt - Telemark, Østfold og Buskerud 
Målsettingen er tiltak rettet mot eldre junior og seniorløpere (20-27 år), som ikke har andre 

tilbud gjennom team, samt styrke det faglige tilbudet på tvers av skikretser. Det vil bli 

etablert en tredemølle for rulleski i Drammen, forutsatt tilskudd fra Sparebanken Øst.  Det er 

søkt om sponsormidler på MNOK 1.  

Det tilrettelegges for erfaringsutveksling ved å avholde 3 stk samlinger kommende sesong, 

henholdsvis i september, oktober og januar, innen blant annet teknikktrening, 

treningsplanlegging og mental trening. Prosjektet vil innbefatte ca 15 utøvere fra Buskerud, 

totalt 30 utøvere fra de to skikretsene.  

 

 

• Overnattingstilbud 
Buskerud Skikrets vil booke overnatting for neste år på samme måte som tidligere år. Det er 

allerede også booket overnatting fir NM del 1 i Meråker. Det blir lagt ut en oversikt på 

nettsiden til Buskerud Skikrets i september. 
 

• Terminliste 2018/ 2019 
Oversikt over større nasjonale renn er lagt ut på Skiforbundet’s nettside. Søknadsfrist for 

klubbene er 15. august, for rennsøknader av langrenn/turrenn i Buskerud. Mer info på nett. 

LK-medlem Caroline Steen Hofstad fra Buskerud Skikrets vil ha hovedansvar for listen. 

 

Det er behov for å lære opp og utnevne flere TD-er, invitasjon vil bli utsendt. Det foreslås at 

klubbene utbetaler kr 1000,- til TD ved kommende vinters skiarrangement. 

 

• Referat fra vårmøte NSF langrenn Stavanger – Juni 2018 

Alle renn i Norges Cup junior skal telle 

For kvinner er kvoten utvidet fra 30 til 50 utøvere i Norges Cup finalen 

Duathlon utgår, i tillegg øker antall sprint – og langdistanserenn. 

 

 

Referent, Caroline Steen Hofstad 

 


