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EKSTRAORDINÆRT LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 12 – 2019/2020 sesongen 
 

Norges Skiforbund Langrenn 
 
 
Dato:     Tirsdag 10. mars 2020 
Sted:     Telefon 
Tid:     kl. 2000 - 2100 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørkved Sylten (nestleder) 

Sindre Bergan, Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli,  
Marthe Kobbersletten Jensen 

Administrasjonen: Espen Bjervig, Pål Rise, Asgeir Moberg, UMA og Øystein Andersen og 
Gro Eide (referent).  

 
Saksnr. Sak 
 
01-12 
19/20 
 

 
Langrennskonkurranser og koronasituasjonen 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. Vi følger nøye med utviklingen av 
koronavirussykdommen (COVID-19) i Norge og internasjonalt, og bruker pålitelige kilder for å 
danne oss et så godt grunnlag som mulig i vurderingen av risikobildet for smitte og sykdom. Vi kan 
aldri garantere at noen ikke vil bli smittet eller syke på reise, det være seg av koronaviruset eller 
andre smittsomme sykdommer.  
 
Det har i dag 10. mars 2020 kommet nye anbefalinger fra FHI - Folkehelseinstituttet mtp fare for 
spredning av koronavirus. Anbefalingen nå i kveld 10. mars kl 18:00 er at arrangement med flere 
enn 500 personer bør avlyses, evt utsettes. Det vises til informasjon fra FHIs pressekonferanse. 
 
Skiforbundet langrenn har tatt ut en tropp på 17 løpere pluss støtteapparat til verdenscup sprint i 
Canada (Quebec) og USA (Minneapolis) som arrangeres pt etter planen 14-17 mars 2020 og 
påfølgende verdenscupavslutning i kanadiske Canmore 20-22 mars 2020, med avreise fra Norge 
onsdag 11. mars 2020 tidlig morgen. I tillegg skal det arrangeres JuniorNM og Equinor Norges Cup 
på Beitostølen til helgen 13-15 mars 2020 samtidig med Scandinavisk Cup i Harstad 
 
Langrennskomiteen og administrasjonen diskuterte den oppståtte situasjonen.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen har i samsvar med langrennsledelsen og medisinsk ansvarlig besluttet at den 
norske troppen til verdenscupavslutningen i Canada og USA ikke reiser. I tillegg understreker 
Langrennskomiteen alle som skal arrangere skirenn i Norge har ansvar for å sende risikoskjema til 
kommuneoverlege for vurdering og godkjenning/avslag. 
 



 


