
REFERAT 

VÅRMØTE LANGRENNSKOMITÉEN BUSKERUD SKIKRETS 

 

Sted: Klubbhuset, Vikersund IF.  

Tidspunkt: tirsdag 14.juni 2022 

Deltakerliste: 

Kjetil Gjerdalen                            Ringkollen Skikl. 

Ståle Kihle                                   Konnerud IL 

Geir Amundsen                            Konnerud IL 

Torstein Myklebostad                   Konnerud IL 

Cathrine Knudsen                        Vikersund IF 

Svein S. Jelstad                           Vikersund IF 

Anette Wilhelmsen Stokke           Sjåstad/V. Lier 

Roar Øfstedal                               Sjåstad/V. Lier 

Eivind Rørhuus-Øie                      Mjøndalen IF 

Jørn Andrè Haug                          Mjøndalen IF 

Per Mile                                        Mjøndalen IF 

Anita Bjerke                                  Ådal IL 

Marit Smørgrav                             LK/ Eiker Skiklubb 

Anders Embergsrud                     LK/ ILSkrim 

Gabriel Johannessen                   LK/ Gol IL 

Einar Aabrekk                               Skiklubbutvikler Buskerud og Vestfold/Telemark 

Liv Høgli                                        BSK adm. 

 

SAKLISTE 

• Buskerud Skikrets delte ut utmerkelser til 4 langrennsløpere som har 

vunnet gullmedalje i jr VM sesongene 2020/2021 og 2021/2022 

 

o Martin Kirkeberg Mørk (gull 10 km fristil og stafett jr VM 2021 

o Emma Kirkeberg Mørk (gull stafett jr–VM 2022) 

o Maria Hartz Melling, Konnerud IL (gull sprint fristil og stafett-jr VM 2022) 

o Margrethe Bergane, Konnerud IL ( gull 15 km klassisk jr VM 2021) 

 

• Samlingsplan Buskerud Skikrets sesongen 2022/2023 v/ Anders 

Embergsrud 

17. – 21. juni (Skjolden / Sognefjellet) 

18. – 21. august – Vikersund (senior/eldre jr) 

Senior er invitert med Elon Innlandet på samling i august/september 

Samling 8.–11.september – sted ikke avklart (senior/eldre jr) 

Samling 1.–5. oktober– Ungdom/junior/senior. Vikersund – Tyrifjorden Hotell  

3.–6. november – Ungdom/junior/senior. Snøsamling på Geilo 

 

Totalt er det lagt opp til 22 samlingsdager 

Merknader: 



• Sterkt ønske om at klubbene prioriterer og at deres egen tilbud i størst 

mulig grad kan tilpasses skikretsens opplegg 

 

• Sparebank 1 Cup 2022/2023 v/ Marit Smørgrav 

o Erfaringer seneste sesong 

▪ Cupen har gjennom flere sesonger hatt sviktende deltakelse, 

selv om tilbakelagt Corona-pandemi må ta en god del av skylden 

for dette 

o Skal vi prioritere cup videre eller tid for å bruke ressursen til andre tiltak 

for barn og unge? 

Konklusjon: 

LK-møtet fattet ikke endelig vedtak i saken. Den tas opp på nytt under 

høstmøtet hvor kommende sesongs terminliste legges fram. 

Signalet fra møtet var at det blant de yngste klassene (13-16 år) er stor 

interesse for Cupen, men interessen blant juniorer er dalende. 

Det ble også påpekt at cupavslutning på Geilo umiddelbart før påske 

(palmehelgen) er en dårlig og kostbar løsning og at LK i sitt arbeid til 

høstmøtet tilstreber å få til avslutningen på et noe tidligere tidspunkt. Det må 

selvsagt tas hensyn både til når påsken kommer og hvordan avslutningen kan 

tilpasses andre konkurranser. 

Dialogen med Sparebank 1 må i tillegg til cupen ta opp muligheten for å 

disponere tildelte midler til prosjektet Skiklubbutvikler. 

Utfordrende i forhold til at en del klubber i Drammensområdet ikke kan 

arrangere cuprenn pga samarbeidsavtaler med konkurrerende bank. 

 

• Smøreopplegg sesongen 2022/2023 Hovedlandsrenn, NC og NM junior 

og senior v/ Gabriel Johannessen 

o Det ble reist spørsmål om kostnadene ved smøreopplegget er for høyt 

og hvordan disse kan reduseres. Svært ulike oppfatninger blant 

tilstedeværende om opplegget er kostbart eller ikke. 

o LK / BSK har gjennom flere år krevd inn et fast beløp pr start fra alle 

skikretsens utøvere, enten de er med på opplegg for ulike landslag, 

private team eller gjennom «private» opplegg. Beløpet, stort kr 100 pr 

start, har vært konstant gjennom veldig mange år. Beløpet ble hevet til 

kr 200 for sesongen 2021/2022. Det vil bli satt ned fra kommende 

sesong dersom 1.Tilslutningen til felles smøreopplegg er bra og 

2.Leieprisen for smørefasiliteter ikke forsetter å stige i samme takt som 

de senere år og 3. Utgiftene til reise og opphold for smøreteam til HL, 

NC og NM kommende sesong ikke øker. 

o LK viste i sin forklaring til at innkrevd beløp ikke går til innleie av 

smørere, men til å dekke utgifter til smørevogn/smøreplass. Vi har de 

seneste 2-3 sesongene måttet betale fra kr 8 000 til kr 14 000 for leie 

av hhv en eller to smøreplasser. Leie/transport av smørevogn sammen 

med leie av oppstillingsplass utgjør et like stort beløp når dette blir 

benyttet,  

Når skikretsen eksempelvis skal tilby 30 løpere et smøreopplegg med 

60 individuelle starter en helg, vil innkrevd beløp på knapt dekke 

felleskostnader til smøreplass. LK/BSK har de seneste tre sesongene 



krevd kr 500 pr smurte skipar, til tross for kraftig økning i prisen på nye 

smøreprodukter. Med 3-4 smørere, reise og oppholdsutgifter, samt en 

begrenset godtgjøring for arbeidet over 3-4 dager, sier det seg selv at 

det arbeides under meget stramme økonomiske rammer 

 

LK-møtet tar informasjonen til orientering 

 

• Overnattingstilbud HL, NC og NM jr.- sesongen 2022/2023 v/ Gabriel 

Johannessen 

o Møtet er svært fornøyd med den måten LK/Buskerud Skikrets har valgt 

å organisere overnattingstilbudene under nevnte arrangementer 

o Valgt organisering ansvarliggjør klubbene ved bestilling og eventuelle 

avbestillinger hos arrangør 

o Antall tildelte plasser vil for kommende sesong følge eksisterende 

ordning: 1 plass til leder/trener/foresatt pr 3 utøver. Det skal kunne 

utøves skjønn for løpere som er eneste utøver fra sin klubb og 

hensyntatt reiseavstander, alder mm  

 

• Oslofjord Rulleskicup. Cup for juniorer og seniorer arrangert i samtlige 5 

skikretser i perioden juli – oktober 2022 v/ Gabriel Johannessen 

o GJ orienterte kort om skikretsenes forberedelse av nevnte cup. 

Nærmere informasjon blir lagt ut på langrenn.com, skikretsens nettside, 

samt Facebook-sider.  

 

• Referat fra de viktigste saker og vedtak behandlet på fagmøte i Norges 

Skiforbund 9.-10.juni 2022 og Skitinget 11.-12.juni 2022 

o GJ orienterte kort om de viktigste sakene på Skitinget, se: 

https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=skiting202

2  

o Viktige saker behandlet av fagmøtet i langrenn, se: 

https://www.skiforbundet.no/langrenn/langrennskomiteen/motedokume

nter/varmote-2022/ 

 

 

•  Presentasjon av Buskerud Skikrets nyansatte skiklubbutvikler Einar 

Aabrekk. Einar tiltrer stillingen 1.september 2022 

o Buskerud -skikrets er særdeles glade for at Einar Aabrekk har takket ja 

til stillingen i Telemark/Vestfold og Buskerud Skikrets. 

o For nærmere info om stillingen, se: Gjør tidenes satsing på skiklubbutviklere 

(skiforbundet.no) 

 

 

Gabriel Johannessen,  LK–leder og referent 
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