
 
Til LK sentralt i NSF: 
 
Kretsene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold og Telemark vil i fellesskap komme med noen 
betraktninger som tar for seg noen av utfordringene våre utøvere møter vedrørende 
«Toppidrettsbegrepet».(ett begrep som har skapt mye debatt siste årene) 
Det er nok mange som hevder at Korona situasjonen ikke kommer tilbake på samme måte som sist 
sesong, men vi mener vi burde ta opp det som skapte problemer for Langrenn, mens vi har det friskt i 
minne. 
Det fremstår som merkelig og urettferdig når en langrenns Jr-løper ikke får gå ett eneste renn, mens 
Jr-alpinister får konkurrere tilnærmet på samme måte som før pandemien. 
Kretsene under er klar over at det har vært gjort forsøk på få til en felles definisjon av begrepet, uten 
hell og derfor vårt innspill i dag. 
  
Vi mener at NSF burde forsøke å harmonisere Toppidrettsbegrepet i mye større grad enn hva tilfellet 
er i dag. 
Når dette ikke er gjort i dagens regelverk, så åpnes det for videre frafall og frustrasjon. 
Vi er alle klar over at vi har verdens beste skiløpere og som en konsekvens av nettopp det, har vi også 
verdens nest beste og så videre nedover. 
Mange Seniorer og Juniorer som ikke fikk gått renn i vinter er på svært høyt nivå, både nasjonalt og 
internasjonalt. 
Når pandemien rammet oss med full tyngde igjen i sesongen 20/21 så ble veldig mange stående uten 
mulighet til å konkurrere. 
Ja, de beste får jo alltid gå men her snakker vi nok mest om de nest beste, og de er det mange av i 
vårt skiglade Norge. 
Mange løpere særlig i Jr alder gjør enorme fremskritt fra en sesong til annen, det er mange «late 
bloomers». 
  
Vi vil også nevne at det ut i fra dagens tolkning på mange måter ikke gis den annerkjennelsen som 
flere hardt satsende utøvere både trenger og fortjener. 
I tillegg er det enkelte arenaer hvor «Toppidrettsstatus» er viktig, som for eksempel ved opptak ved 
skoler og universiteter. 
  
Vi ønsker oss alle en ny sesong hvor vi slipper å tenke på regler og definisjoner, men vi er vel alle 
redde for at en avart av dagens Pandemi kan skape nye utfordringer. 
Vi ser i disse dager ytterligere frafall fra gode Jr og Sr løpere, og vi oppfatter det som kritisk dersom 
NSF -Langrenn går inn i nok en sesong med samme Toppidrettsdefinisjon som før. 
Kretsene under her oppfordrer Langrennskomiteen til å drøfte følgende: 

 Er dagens definisjon av Toppidrettsbegrepet for strengt? 
 Vi vil gjerne vite om LK har handlingsrom til å lage en «videre definisjon»? 
 Kan man for eksempel ha forskjellige definisjoner av Toppidrett? Vi tenker oss ut i 

fra hvilket landskap man står i? 
 Sist men ikke minst, bør ikke Skistyret lage en felles definisjon av Toppidrett for 

hele Skiforbundet? 
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