
VÅRMØTE LANGRENNSKOMITÉEN BUSKERUD SKIKRETS, TIRSDAG 14.JUNI 2022 

SAKLISTE

• Utdeling av Skikretsens utmerkelse til 4 langrennsløpere som har vunnet gullmedalje i  
jr VM sesongene 2020/2021 og 2021/2022

• Samlingsplan Buskerud Skikrets sesongen 2022/2023

• Sparebank 1 Cup 2022/2023? Erfaringer seneste sesong – skal vi prioritere cup 
videre eller tid for å bruke ressursen til andre tiltak for barn og unge?

• Smøreopplegg sesongen 2022/2023 Hovedlandsrenn, NC og NM junior og senior –
forberedende arbeid  - sak høstmøte 2022

• Overnattingstilbud HL, NC og NM jr. sesongen 2022/2023 – tildelte kvoter -fortsatt 
felles organisering – klubbene bestiller fortsatt sine tildelte kvoter?

• Oslofjord Rulleskicup. Cup for (ungdom), juniorer og seniorer i Buskerud, 
Vestfold/Telemark,Oslo, Akershus og Østfold - juli – oktober 2022

• Referat fra de viktigste saker og vedtak behandlet på fagmøte i Norges Skiforbund 9.-
10.juni 2022 og Skitinget 11.-12.juni 2022

• Presentasjon av Buskerud Skikrets nyansatte skiklubbutvikler. Tiltrer stillingen 
1.september 2022



• 17. – 21. juni (Skjolden / Sognefjellet)

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

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

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

• 1. – 5. oktober – Ungdom / junior / senior
Vikersund – Tyrifjord Hotell

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

• Totalt 22 samlingsdager

Samlingsplan 2022



• Erfaringer seneste sesong

• Skal vi prioritere cup videre eller tid for å bruke ressursen til 
andre tiltak for barn og unge?

SpareBank 1 Cup?



Smøreopplegg sesongen 2022/2023 Hovedlandsrenn, NC og NM junior 
og senior – forberedende arbeid  - sak høstmøte 2022?

Forslag:
1. LK forbereder sak til høstmøte om felles smøreopplegg for samtlige 

klubbers utøvere under HL og NC/NM junior
2. Det vurderes et tilsvarende opplegg også for skikretsens 

seniorløpere/klubber, gjerne i samarbeid med andre skikretser 



Overnattingstilbud HL, NC og NM jr. sesongen 2022/2023 -fortsatt felles organisering – klubbene 
bestiller fortsatt sine tildelte kvoter?

• Det er bestemt av NSF / tildelingsutvalget at ordningen med tildeling av plasser til kretsene videreføres sesongen 2022-
2023

• Kvoter til kretsene basert på deltakelse seneste sesong

• Kvote til ledere, trenere utgjør 1/3 av antall utøvere, eventuelt med noe skjønn basert på klubbers størrelse og 
geografiske avstander

• Skal Buskerud Skikrets videreføre sin organisering med 

• Innhenting av klubbenes behov

• Klubbene bestiller direkte til tildelte overnattingsted når kvoter / antall overnattingsplasser er tildelt

• Klubbene har selv ansvaret  for betaling av opphold for sine utøvere

• Forslag til vedtak:

• Vårmøtet fastholder ordningen slik Buskerud Skikrets har organisert denne siden den i sin tid ble gjennomført



Oslofjord Rulleskicup. Cup for (ungdom), juniorer og seniorer i Buskerud, 
Vestfold/Telemark, Oslo, Akershus og Østfold - juli – oktober 2022

De 5 LK-lederne i skikretsene har bestemt følgende:
• Det gjennomføres rulleskicup i langrenn mellom de 5 skikretsene sommeren / høsten 2022

• Cupen får tittelen Oslofjord Rulleskicup
• Det gjennomføres 5-7 konkurranser fordelt på 5 arrangementssteder fordelt med et arrangement i hver skikrets. 

Akershus og Oslo arbeider for ¨legge sine arrangementer lødag og søndag samme uke for å redusere reisevirksomheten

• Det er søkt samarbeid med Norges Skiforbund sentralt ut fra mottatte signaler om økt satsing på rulleskikonkurranser 
for langrennsløpere

• Det arbeides med å få felles sponsor for arrangementene i tillegg til at skikretsene yter et tilskudd til premier

• Offisielle klasser i cupen er 15 og 16 år, junior- og seniorklasser. I tillegg får kretsene/klubbene anledning til også å 
legge inn klasser for 13- og 14-åringer, men disse inngår ikke i cuparrangementet

• Det bestrebes å tilby et bredest mulig tilbud av konkurranser: Klassisk, skøyting, supersprint, sprint, distanserenn, 
bakkeløp

• Det er søkt samarbeid med andre rulleskiarrangementer for ytterligere å stimulere interessen

• Foreløpig fastsatte konkurranser: 
• Hemsedal 9.-10.juli: Skate kortdistanse og klassisk bakkeløp

• Vestfold (Stokke) søndag 11.september: Klassisk distanserenn . Team Aukland blir med!

• Oslo / Akershus: 17.-18.september . Samarbeid med NSF’s store rulleskiarrangement i Kollen

• Østfold (Fredrikstad) – søndag 16.oktober – skate distanse (supersprint / distanse )



Referat fra de viktigste saker og vedtak behandlet på fagmøte i langrenn 
- Norges Skiforbund 9.-10.juni 2022 og Skitinget 11.-12.juni 2022

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-
samlinger/skitinget2022/rammeprogram/langrenn/

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget2022/dokumenter/

Terminlistens hovedpunkter og sesonginformasjoner (skiforbundet.no)

https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/langrenn/terminlistens-
hovedpkt/terminlistens-hovedpunkter-2023.pdf

https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/terminlisten-og-hovedpunkter/
https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/langrenn/terminlistens-hovedpkt/terminlistens-hovedpunkter-2023.pdf

