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• Alle løpere som deltar i FIS-renn (NM, cuprenn, 
internasjonale renn, fra junioralder og opp) skal ha 
FIS-kode, og dermed være innmeldt på FIS-lista.
For å få ha en aktiv FIS-kode, må utøveren også ha 
løst NSFs årslisens

Det kan ikke arrangeres FIS-renn i Norge dersom ikke 
hele Norge har mulighet til å delta.
Det betyr at dersom det innføres reiserestriksjoner, og 
deler av landet er forhindret å delta i terminfestede 
langrenn, vil disse ikke bli arrangert som FIS-renn.

https://www.skiforbundet.no/for-klubb-og-utovere/skilisens/


4

Fluor-regler:

I henhold til FIS sitt vedtak, har Skistyret vedtatt følgende:
• Norges Skiforbund opprettholder totalforbudet mot 

fluorholdige glidprodukter i alle konkurranser, i alle grener 
for klasser t.o.m. 16 år 

• • EU/EØS har forbudt produksjon, salg og bruk av 
produkter som inneholder C8/PFOA. Disse produktene vil 
som en følge av dette forbudet, være forbudt i alle 
konkurranser for alle aldersklasser
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Deltagerbegrensning i sesong-åpninga på Beitostølen 19.-
21. november 2021:
Rennene på Beitostølen arrangeres med «FIS-senior status», 
noe som innebærer at åpningshelga på Beitostølen kun er for 
senior-løpere (90 kvinner/180 menn)

Ved NM senior, Harstad er det deltagerbegrensning for 
menn og kvinner. Det gjelder alle de individuelle distansene. 
Disse er for alle løpere, også utenlandske, som går for norske 
klubber. Andre utenlandske løpere kan ikke delta.
Om det kommer deltakerbegrensinger på antall deltakere pr 
distanse, er ikke klart pr 15. oktober 
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NM Harstad, 30 og 50 km F lørdag 28. mars:
Distansene er ikke åpne for juniorer

Stafetten:
Her må minimum en av løperne på laget ha oppnådd FIS-
poeng de siste 12 månedene før stafetten for at laget skal 
kunne stille til start. 
I tillegg må løpere/lag som blir tatt igjen med en runde, 
øyeblikkelig vike til siden og uhindret slippe lagene forbi.
De kan heller ikke legge seg på «hjul» på løpere som de blir 
tatt igjen av. 
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Junior VM 2022
Det er pr 15. oktober ikke klart hvor VM junior blir arrangert 
kommende sesong.
Uttakskriterier VM Junior: (Forutsetter at VM arrangeres 
22.02-28.02, eller 01.03.-06.03.)
Equinor NC, Voss 14.-16. januar og NM junior, Nes 11.-13. februar.
Målsettingen er alltid å stille det best mulige laget som kan være med å 
kjempe om medaljer på alle øvelser i VM Junior.
Løpere i klasse 19/20 år prioriteres. 18 åringene kan bli vurdert, men 
må prestere klart bedre enn løperne i klasse 19/20 år. 4 utøvere per 
distanse og maks utøvere i troppen, er 8 per kjønn. 17 åringene vil ikke 
bli vurdert. For dem: Nordisk Juniorlandskamp
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Regler om seeding og startoppsett, Equinor NC juniorer:
Equinor NC Voss:
Startoppsett: 
Gutteklassene starter først alle dagene - deretter alle 
jenteklassene
Seeding:
Ingen seeding for 17- og 18 årsklassene. 
I 19/20 seedes det etter gjeldende FIS-punktliste. 
I prologene i sprint-konkurransene starter den med lavest FIS-
punkter først i hver klasse. 
I distanse-rennene deles de startende i puljer på max 45 løpere 
og den beste gruppa trekkes sist i klassen.



Så til terminlistas 
hovedpunkter
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Dokumentet finner dere på
https://www.skiforbundet.no/langrenn/

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


Da er vi klar for sesongen!


