
 

 

REFERAT Høstmøte Skiforbundet langrenn 
13. oktober 2020 kl. 18.00-21.00 

Gro Eide, Skiforbundet, referent 
 

 
Innledning og informasjon fra LK v/ langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad 

Velkommen til alle 108 deltakere inkludert 11 medierepresentanter. Møtet tas opp på video.  
Alle er mutet, dere åpner mikrofonen selv om dere ber om ordet.  

Vi ber om forståelse for og er klar over at det ikke er ideelt at dere ikke har fått info på forhånd. 
Bakgrunnen er tidspress og avgjørende forberedelser vi har jobbet med helt opp mot dette møtet. Vi 
har brukt mye tid på å diskutere hvordan sikre aktivitet og mest mulig gode arrangementet innenfor 
den begrensingen som ligger innenfor Covid-19. Det er krevende, vi har hatt møter med KUD og FHI, 
NIF og flere andre aktører.  

Det er viktig at vi tar innover oss at vi må bestrebe oss på å lage skirenn, men at vi også har et 
samfunnsansvar. Langrenn er Norges nasjonalidrett, vi må være dette ansvaret bevisst. I stedet for å 
prøve å tøye alle grenser må vi hele tiden ha i bakhodet at en smittespredning ifm arrangementer 
kan være totalt ødeleggende for en idrettsutøver.  

Vi må se dette i et stort bilde. Det har vært kritiske røster i forhold til smitteverntiltakene, men fra 
vår side har dette aldri vært et tema. Vi har full tillit og tilpasser oss de regler som til enhver tid 
gjelder, det skal ikke være noen tvil om det.  

Det er viktig for meg å si at når vi diskuterer så har vi et ansvar i dugnaden. Vi skal bidra til å 
bekjempe dette viruset og se for oss en normal sesong neste år.  

Det som berører oss er samspillet i LK og krets. Dere er alle kjent med at det er gjort en 
organisasjonsendring i bredde/utvikling. Denne avdelingen er lagt ned og arbeidet skal utføres av 
gren. Langrenn har ansvaret for utviklingsarbeidet som skal gjøres i langrenn, og vi er godt i gang. Det 
er viktig at vi finner arbeidsformer hvor vi kan utnytte hverandres styrker på best mulig måte, for å 
skape gode resultater.  

Fallet i medlemstallene er beskrevet i media. Dette har stor betydning for langrenn, og er noe vi tar 
på alvor og som vi må jobbe med sammen. Med Covid-19 er det en utfordring, men vi håper og tror 
vi skal finne gode løsninger fremover. 

 
Rapport fra langrennsadministrasjonen v/ langrennssjef Espen Bjervig 

Sport - Oppdatering elitelag, para, rekrutt og junior. Vi hadde en gjennomgang også på vårmøte 
hvordan vi så for oss høsten. Vi skulle ikke reise til høyden og det har vi gjennomført. Fra august har 
vi hatt tilnærmet normalt samlingsopplegg bortsett fra høyde. Samlinger med alle løpere med 
smittevernregler. Viktig for oss å få til dette. En samling igjen i oktober med alle elitelag. I november 
oppsøker vi snøen i Sjusjøen (menn) og Trysil (kvinner) før vi drar til Beito. Status er at løperne har 



 

trent godt, og det er ingen bekymring knyttet til at vi ikke har vært i høyden før årets sesong. Etter 
Beito blir det WC i Ruka, så Lillehammer, Davos og Dresden før jul. Det blir en høyderunde rundt 
Davos. VM er hovedprioritet. Målene er å være verdens beste langrennsnasjon på WC-poeng og 
medaljer i VM. Tror det blir en bra vinter. Det blir krevende med litt annerledes rammer og reiser, 
men det skal ikke stå på treningsgrunnlaget.  
 

Para Elite, Equinor Rekrutt- og Juniorlandslag v/ landslagskoordinator Ulf Morten Aune 

Equinor rekrutt er tettere og nærmere elitelagene enn det som har vært vanligere tidligere. Equinor 
junior har hatt tilnærmet normal samlingsaktivitet etter samling på Sjusjøen. Para er litt mer 
bekymringsverdig da IPC (International Paralympic Committee) styrer terminlista og har bestemt at 
første WC blir i Östersund januar/februar 2021 for så å reise direkte til VM i Norge som er målet.  
 

Økonomi v/ langrennssjef Espen Bjervig 

Da Norge var stengt var vi bekymret for økonomien, for å kunne levere eksponeringer og 
markedsaktiviteter. Det ble et stort tap for NSF på arrangement. Vi permitterte mange, både fullt og 
delvis. Inntekter langrenn ligger nå på 67 mill kr og revidert budsjett på 66 mill kr. På årsprognose 
ligger vi på 91.8 mill, og prognose passerer 95 mill kr i inntekter. Vi har klart å bevare inntektene, 
men reviderte budsjettinntekter er litt unaturlig lave. Vi har fått noen nye avtaler og vi har klart å 
beholde de samarbeidspartnere vi hadde. 

På kostnadssiden har vi brukt 57 mill kr, i tråd med revidert budsjett. På året er vi litt over på 
prognoser mot budsjett, men vi har kontroll på dette.  

Regnskapsmessig hittil i år har vi et overskudd på 10 mill kr mot budsjett 8,7 mill kr. Overskuddet i 
langrenn skulle bidra inn i forbundsøkonomien slik at vi skulle gå i null. Prognosen vår nå er på 9 mill 
kr, men når alt kommer til alt har vi mange usikkerheter mot sesongen med Covid-19-testing, ekstra 
kostnader på hoteller, dyrere flybilletter, smittevern og andre ukjente utgifter.  

I tillegg har vi mange aktiviteter som har blitt utsatt eller ikke gjennomført, både bredde, utdanning, 
kurs, høydesamlinger osv. som har gjort at vi har klart å spare. Men vi ønsker jo å ta opp igjen dette 
arbeidet, med fokus på bredde og rekruttering. Så vi trenger nok disse pengene i en krevende OL-
sesong, og med mange aktiviteter vi skal ta igjen på rekruttering og bredde. Årets resultat gir gode 
reserver å ha med inn i 2021. 
 

Marked og kommunikasjon v/ langrennssjef Espen Bjervig (vedlegg 3). 

Langrenn er fortsatt den mest populære idretten i Norge med 46 prosent interesse. To millioner 
nordmenn sier at langrenn er den idretten de er mest interessert i. Vi skal jobbe hardt for at dette 
skal holde samme nivå. Alle normale aktiviteter er stoppet, vi trente hjemme og hver for oss.  

Strategien var og er proaktiv, vi inviterte media til de lokale treningssamlingene, og det virket som de 
synes dette var OK seanser. Laguttak foregikk digitalt, men med fysiske medietreff på samlinger og 
rulleskirenn. Nå gjennomfører vi vanlige medietreff. Utøverne har vært veldig gode til å gi av seg selv 
og bidra med gode saker.  

Markedsarbeidet har vært krevende, også for samarbeidspartnerne, og det tar tid. Til treningsøkter 
har vi invitert med barn og ungdom på aktiviteter. Vi har levert mye SoMe i samarbeid med 
innholdsprodusent og andre profesjonelle folk som vi har med. Disse bidrar til utvikling. Digitale 



 

flater har kommet for å bli. Mange digitale foredrag/webinar. Det har vært kjørt sponsortreff på 
digitale flater.  

I dag har vi fått en ny samarbeidspartner på våre regionlag. Navnet blir lansert senere, men vi har 
sikret finansieringen av regionslagene i tre år fremover. Så får vi vente i spenning på hvem det er.  

Kommunikasjons- og markedsaktiviteter. Det jobbes daglig med mediedekning og tilrettelegging for 
media på samlinger, Beito og WC. Tankesettet ligger innenfor smittevern, tenke hva er riktig å gjøre 
for å være på den sikre siden og unngå at vi er en smittespreder. Media Exposure mai-juni 20/21 - 
medieoppslag har økt med 15.9 prosent, rekkevidden har økt med 128.6 prosent. Brand Exposure - 
verdien til eksponeringen for sponsorene har økt med 125 prosent. Det norske folk har nok vært 
sulteforet på idrett, vi har gitt de en del gjennom aktiviteter og mange har fulgt oss.  

 
Utvikling og utdanning ved Brit Baldishol og Per Elias Kalfoss (vedlegg 4 og 5) 

Brit Baldishol: Det er gjennomført en internasjonal undersøkelse for FIS Youth and Children. Seks 
nasjoner og 441 besvarelser i langrenn. Undersøkelsen går på hva utøvere mener om ulike tema som 
for eksempel hva er den viktigste grunnen til at du går på ski?  
 

Per Elias Kalfoss: Å være utviklingsorientert i Covid-19-tid. Det som skjer rundt i langrennsNorge nå 
fortjener alle her en stor klapp på ryggen for. Det er et veldig sterkt ønske om å skape utvikling. Viktig 
fundament er kompetanse. Ser man bare på problemer går spiralen nedover. Vi må være utrolig 
flinke nå og se mulighetene. Reflektere over det vi gjorde, se om det funka og komme oss videre.  

Vår ryggrad er en felles utviklingsforståelse. - Utviklingstrappa i langrenn. I dag var jeg på trening i 
Kollen, sammenligner ikke elite med bredde, men de to trenerne er kjernen i det vi må få til, at det er 
utrolig gøy å være på trening. Garderobeprat og humor. Vi må jobbe med at det er gøy å komme på 
trening, vi må fortsatt jobbe med det, et ønske om å være på den treninga hvor det er så gøy at de 
ønsker å komme tilbake.  

Kortreist tror jeg vi må tenke litt annerledes. Vi ser at aktiviteter i klubber og lag fungerer ekstremt 
godt. Flere tar seg tid når de slipper å reise - samfunnsansvar - kryssing av kohort - en fin og god måte 
å jobbe på med aktiviteter i klubber og lag lokalt. Vi har 50 trenerutviklere i langrenn, disse har en 
stor kapasitet til å bidra enda mer. Vi jobber med enda bedre kommunikasjon mellom leddene.  

Post3-aktivitetsmidler. Det søkes på jenteprosjekter, låneutstyr, kompetanseutvikling, miljøsamlinger 
og paratiltak. «Komme sammen er starten, holde sammen er progresjon, jobbe sammen er suksess», 
sitat Henry Ford. I morgen gjennomfører vi webinar om treningsdagbok. 

 
LSV - Langrennssportens Venner, v/ styreleder Per Nymoen (vedlegg 6) 

LSV gikk inn og sponset regionlagene. Vår strategi er å støtte langrennssporten og morgendagens 
helter. Vi skulle gjerne sponset norsk langrenn med mye mer, men nå har vi konsolidert økonomien. 
Det har skjedd mange endringer i 2015 hvor salgspotensialet gikk ned. Nå kan vi bygge EK for å støtte 
norsk langrenn med mer enn det er gjort i år. Medlemskortet er lua, den er nå i salg for kr 300. Med 
Sparebanklogo koster den litt mer, sponsor var ikke på plass da vi produserte luene, så vi bekostet 
den produksjonen selv. Tilsvarende på pannebånd. Dere 108 deltakere i møtet kan bestille nå J 
Kretsene vil få tilbud om å kjøpe større kvanta. Vi har støttet regionlagene og de skal bruke lua vår. 
Den andre motytelsen er at de skal bidra til salg av luer. Organisatorisk forhold til LK, nedfelt i 40 år.  



 

 

 

Rapport fra FIS-møter, v/ leder langrennskomite FIS Vegard Ulvang (vedlegg 7) 

Alle grener planlegger foreløpig gjennomføring av WC renn som normalt. Syv av ti nasjoner må kunne 
stille til start. Covid-19 guidelines er utarbeidet for å kunne tilpasse alle arrangørlands lokale 
helsebestemmelser. 

Andre saker: 

• Individuelle WC-poeng for stafetter (25,20,15,12,11) per aktiv 
• Ved skibytte (30 og 50 km) må skiene plasseres i boksen før start 
• FIS-punkter 

o For alle perioder vil de beregnes fra 13.5-2019 (pga C-19 og redusert sesong i fjor) 
o Nye regler ved graviditet - fredning av punkter i 12 måneder - 22 prosent reduksjon 

etter 24 mnd. 
• Påbudt med trinser med diameter større enn 30mm ved rulleskiløp fom sesongen 2022 
• Dersom COC-løp må avlyses gjelder kvoteplassen fra året før kun frem til og med 2. periode 
• Junior-VM flyttes fra Polen til Finland (Vuokatti) 

o Mulig redusert program og kvoter -endelig avklaring i løpet av 14 dager 

 

Fluor v/ skipresident Erik Røste (vedlegg 7) 

Arbeidsgruppens anbefaling: Postpone the implementation of the FIS Fluor Ban until the upcoming 
season 2021/2022 starting in July 2021. 

Slik det ser ut nå er det å produsere smurning etter 4. juli ikke lov. Kommende vinter blir det mer 
laboratorietester. Testapparatene bør være klar i god tid før jul. I Norge vil det være mulig å bruke 
testapparatene på norske renn for testing. I vår vil det være tilgjengelig apparater for salg og til bruk i 
de ulike nasjonale skiforbundene. 

Prototypen er ferdig og 1500 tester er gjennomført. Feilkilde er målt til å være mindre enn 1 prosent. 
Ytterligere testing i felt er nødvendig for kvalitetssikring. «CHANGE or be CHANGED», vi forstår 
frustrasjonen. Forslag til vedtak: NSF forholder seg til FIS sin beslutning.  

Vegard Ulvang: Det er utøvers ansvar hva som er under skiene. 

Gabriel Johannessen: Jeg er overrasket over mangel på involvering i en så viktig sak. Utøvers ansvar 
er forenklet jus.  

Pål Rise: Skiforbundet langrenn har videreført det verdibaserte vedtaket om fluorforbud inntil 16 år - 
og det vil bli gjennomført kontroller. For alle aldersklasser gjelder det Erik Røste har gått igjennom, 
det er ikke lov å bruke fluorholdige smøringsprodukter ifølge lovverket. Dette er en prosess mht hva 
som er tilgjengelig, hva som er i salg osv. Direkte avskrift fra sesonginformasjoner i langrenn. Praktisk 
gjennomføring av fluorinfo inntil 16 år: Det vil bli tatt stikkprøver før start i utvalgte renn, stikkprøver 
blir tatt etter rennet, ingen form for sanksjoner utover tilbakemeldinger som går til klubb/foreldre. 
Det er en grunn til at det ble et fluorforbud: Helsemessige hensyn og miljøperspektivet. 
Smørevettregler er fortsatt like aktuelt, og det oppfordres til å følge disse.  



 

Erik Kristoffersen: Testmetodene, er det ut fra den gamle NILU-testen når alle ble sjokkert over 
resultatene på Gålå?  

Pål Rise: Ja, samme metodikk som de to siste åra. (Hvis det ikke blir FIS-testing med nytt apparat) 

Erik Røste: Det er for tidlig å si noe om det blir testing i Norge med FIS-apparater.  

Gabriel Johannessen: Testmetoden som er brukt i Norge er ikke valid, men med FIS-apparater høres 
det bra ut. Spørsmål til HMS på junior- og seniorrenn, har vært bedringer, men blir det fra NSF sin 
side gjort noe for bedre rutiner for å tilfredsstille HMS-kravene?  

Pål Rise: Her har vi et felles ansvar og jeg håper alle følger råd og retningslinjer.  

Stein Olav Snesrud: De fleste leverandørene av skismurning produserer fluorprodukter med 
råmaterialer godkjent etter gjeldende EU-regulativ som kommer til å være i salg også denne vinteren. 

 
Terminliste og arrangementsgjennomføring i Koronaperspektiv / sesonginformasjoner v/Espen 
Bjervig og Asgeir Moberg (vedlegg 8).  

Espen Bjervig: Øystein Andersen er med. Utgangspunkt 600 personer fordelt på 3 kohorter a 200 
personer. Serviceområder 200 pers, medieområde 200 pers, løper/trener 200 pers. Aksept for å 
kunne rullere på 200 kohort med utøvere. Mulig å bytte ut kohorter. Ikke krav til tid mellom 
kohortene, byttes og vaskes ned må skje.  

Jo flere antall personer vi blir, desto større er risikoen for smitte. FHI sier risiko øker med flere 
personer, det er ikke alt som er lov som er lurt. I år er kanskje ikke det året vi skal ha de største 
massemønstringene med skiløpere. Vi har et klart samfunnsansvar på å ta vår del av dugnaden for å 
ikke spre smitte. I tillegg må lokale myndigheter være involvert i arrangementene og det kan måtte 
gjøres lokale tilpasninger  

Hvordan tenker vi da? Vi har diskutert på alle nivå, vi må ta et klart samfunnsansvar for å begrense 
smitten. Dette gjelder ikke bare våre utøvere. Skirenn samler flere deler av landet, mikser og reiser 
hjem igjen. Her har vi et ansvar. Et junior-cuprenn/hovedlandsrenn samler utøvere, trenere og 
foreldre fra hele landet inn til et arrangement. Vi henter fra alle kriker og kroker og rører om - selv 
om vi deler inni kohorter. Vi klarer ikke å begrense hva de tilstedeværende gjør etter arrangementet.  

Hvilke konsekvenser vil dette kunne få for Norge som nasjon? NC med 800 deltakere, ca 1.500 
personer tilstede. Hvor mange hundre videregående skoler og arbeidsplasser disse menneskene 
kommer fra vet vi ikke, men det er mange og mange kriker og kroker. Hva skjer på tirsdag når de 
kommer hjem og en utøver og mor eller far er smittet? Hvor mange personer påfører norsk langrenn 
karantene for da? Kostnaden på en karantene blir stor etter hvert. Er det riktig at nasjonalidretten 
skal hente 1000 utøvere fra alle landets kanter og røre om når sjansen for at noen er smittet er så 
stor? Skal vi være de som sprer smitten utover landet? Vi snakker om mange tusen mennesker. Dette  
er vår holdning og bakgrunnen for det vi har tenkt mtp arrangement fremover. Beito blir en manual 
som kan brukes på arrangementer. Hvilket samfunnsansvar har vi og går kost/nytte-regnskapet opp? 

Dag Helland-Hansen: Når vi i arbeidssammenheng reduserer reiser er det ikke nødvendig at et HL skal 
arrangeres. Men lokale renn, det er det viktig å kunne arrangere. Men kommer opp i 600. Men 
utendørs behøver man ikke vaske ned stadion?  

Øystein Andersen: De kontaktpunktene som er der (toalett, sekretariat osv) må vaskes ned, men 
kravet til nedvask er mindre.  



 

Dag Helland-Hansen: Hvis du skal bytte kohortene må du da også ha tre sett med arrangører?  

Espen Bjervig: Nei, det er poenget, kohortene skal leve selvstendig. Arrangør skal ikke være i kontakt 
med kohortene, de er en egen kohort. Vi skal lage en guide som kan brukes på alt fra karusellrenn til 
NC, skaleres opp/ned ihht arrangement.  

Øystein Andersen: Skirenn skal bli arrangert, med ansvar for det samfunnsmessige og løpere som kan 
delta på en tryggest mulig måte.  

Espen Bjervig: Det er anbefalt at man ikke har premieutdeling slik vi er vant til. Også anbefaling på 
startnummer og rennkontor osv. Må ha en god smittevernsplan og kommuneoverlege må være med 
og godkjenne krav som skal være ivaretatt. Guide vil være klar i slutten av oktober. Oslo kommune er 
litt spesiell med flere begrensninger og vil kunne møte utfordringer som ikke gjelder andre steder i 
landet. Lokal myndigheters regler trumfer NSF sine regler uansett. Ja, det er sikkert lurt å sette opp 
webinar for arrangører til vinteren.  
 
Asgeir Moberg: Beitostølen lager smittevernsplan - god og fyldig. (Presentasjon) Vi må være harde på 
hvem som er i de ulike kohortene. Aldri mer enn 200 i hver kohort. Vi har fått tillit hos myndighetene 
som vi skal ta vare på.  

Espen Bjervig: WC-finaler kvoter på 10. WC-konkurranser Norge er 12 løpere. Kan bli krevende uttak. 
FIS har en smittevernsprotokoll med et oppdatert pass. Vanskelig å sette inn reserver på kort tid ved 
sykdom. Smittevernspass ikke helt klart enda, men hele tiden 14 dager rapportering hvor man har 
vært, test som ikke er eldre enn 72 timer.  

Ragnhild Soleng: Gålå. Andorra. Kan de komme å gå skirenn på Gålå? Utenlandske løpere? Hva med 
ungdommens holmenkollrenn? Ikke NSF sitt ansvar, men vi skal gå i ansvar.  

Vestfold/Telemark: Hvordan kvalifisere inn for de større renna når du ikke er på landslag? 

Espen Bjervig: FIS-pass der er ØA: Vi venter i spenning på hvordan dette blir i praksis. Oppdatert hver 
14. dag hvor du har vært. Blir eget Teamsmøte på dette også. UMA-alle som har en FIS-kode kan få et 
sånt pass, men de det gjelder må sørge for å få et sånt pass.  

Gabriel Johannessen: NC Junior avlyst, søke samarbeid. Skal vi kretsene ta dette initiativet selv? 

Pål Rise: Alt dette er helt nytt for oss alle og i første omgang lytter vi til denne forsamlingen før vi 
konkluderer, men jeg appellerer til at det gjøres gode, lokale initiativ. Men vil gjerne ha god dialog. 

Toralf Heimdal: Arr-fritak for store, internasjonale arr? Er det tatt noe initiativ for avklaring i løp hvor 
vi kan se bort i fra karantenebestemmelsene for eksempel Reistad-løpet? 

Øistein Lunde: Når det gjelder EU/Schengen/EØS-land så er det via Covid-19 gitt unntak for 
arbeidsreiser, testing ved ankomst så slipper du karantene i arbeidstida. NSF har via NIF i tillegg søkt 
om fritak frem til jul. Innvilget fritak WC Lillehammer på samme innreisebestemmelse. Tilsvarende vil 
man søke om samme vedtak etter jul men det er WC man søker om på grunnlag av fritak. Hjemlene i 
forskriftene behøver man ikke søke fritak om. Dokumentasjon er fritak fra arrangør i Norge som man 
kan vise fram. Oppdragsgiver i Norge har ansvaret for at karantenebestemmelsen overholdes. Fritak 
fra karantene gjelder i arbeidstiden - konkurranse og trening. Karantene på hotellet og ellers. 
Arrangør sørger for å ivareta fra grensepassering til første test er analysert og prøvesvar foreligger.  
 
Erik Røste: Til Toralf Heimdal så er det er en streng prioritering fra norsk idrett sin side. Det ble meldt 



 

inn 40 arrangement, da var det helt uaktuelt å ha møte. Endte opp med liste på fire arrangement før 
jul, ishockey, håndball-EM, fotball, WC Lillehammer. 

Espen Utaker: Jeg frykter at Oslo Skikrets kommer i en ekstremt vanskelig situasjon. Hvor tidlig må vi 
avlyse renn? Kvalifisering? 

Jan Olav Andersen: Fint å finne igjen mye vi har spilt inn. NM Junior - litt kjedelig for de 20 prosent 
som ikke får delta. Søke å finne ei tredje helg? Tross alt en breddemønstring.  

Asgeir Moberg: Helt logisk innspill. Eldre junior har 260 på start, men innspillet tas med så får vi se. 
Men det blir ikke ei tredje NM-helg. 

Dag Helland-Hansen: Arrangere hovedlandsrenn med deltakerbegrensninger? Regioncuper for å 
kvalifisere seg til finaler? Tatt en helg til med HL og 20 prosent junior hadde det vært veldig bra. 
Kanskje kretsene kan ta på seg ansvaret? 10 i hver klasse vil nok folk akseptere.  

Pål Rise: Vi noterer dette.  

Torbjørn Skogstad: Vurderingen på 15-åringer så er det bortimot 1000, hvis vi tar det ned til 200 er 
det ei knallhard selektering og det synes ikke vi er riktig.  

Torbjørn Broks Pettersen: Diskutert startordningen som likevel gjør at man holder seg innenfor 
kohortene? Tar opp tema fordi turrenn er viktig inntektskilde for mange små klubber.  

Øistein Lunde: Svar pt; vi er veldig klare på at vi ikke kan gjøre noe som gjør at kohorter kan møtes.  

Ragnhild Soleng: FIS-punkter?  

Asgeir Moberg: Inngikk i formelen til Vegard Ulvang. Fryser startdatoen til 13.05.19. Utvider med et 
helt år. Gjenstår å få FIS til å godkjenne FIS-renn hvor vi har kraftig begrensning på deltakelse. 

Dag Helland-Hansen: Ekstrakostnader for arrangører. Koronatillegg i en startkontingent?  

Pål Rise: Det skal vi tenke på.  

Øistein Lunde: Ja, startkontingent har vi ikke diskutert, men skulle det blir prekært kan det behandles 
i Skistyret. Men det jobbes politisk for at krise-/kompensasjonspakkene skal endres til å ikke bare 
kompensere ved avlysninger, men stimulere til å gjennomføre. Krisepakke 3 kommer ut snart 1.9-
31.12 legges opp til å få dekt merkostnader for gjennomføring. 70 % merkostnader kan søkes om.  

Thomas Darell: Bokostnader deltakere?  

Øistein Lunde: Merkostnader ved aktivitet, videre søknadsmulighet i forhold til den første pakka. 

Gjermund Rønning: Veldig mye bra. Kunne løst flere distanser, men det er vel alt det rundt som 
begrenser? 

Øystein Andersen: Det går an å være kreativ, men her må vi tenkte fundamentalt smittevern og 
ansvar hånd i hånd. Målet må være friske, sunne idrettsungdommer og voksne i sunn forening. 

Innkomne saker/Eventuelt - Ingen saker  
 
Tusen takk til alle 83 deltakere kl 2130. Appell til alle fra krets: trenerutviklere lokalt er en suksess-
faktor for å nå ut med kompetanse, de som sitter med potensielle kandidater kontakter Per Elias. Det 
lokale initiativet i vinter blir svært viktig 



 

Torbjørn Skogstad: Imponerende at så mange har vært med hele tida. Opplever stor forståelse for 
det vi har sagt hele veien og det ansvaret vi har og at vi enes om at det er riktig å gjøre de 
begrensningene som vi har satt. Takk til alle for virkelig godt og mye arbeid. Takk for i kveld.  


