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Langrennskomiteen Akershus Skikrets 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4 

13.11.2017, Idrettens hus Strømmen 

 

Til stede: Ole Einar Borgaard, Ole Jonny Gigernes, Ingvar Sperstad, Heidi Tjernshaugen, Emilie 
Johanne Hagen, Dag Helland-Hansen, Sten Are Storvik Grønvold, Mette Myrvold Thorud (referent)   

 

Forfall: Ingen  

 

 

DAGSORDEN  

1. Referater fra LK møte – Punkter fra styremøte ASK   
Anleggskomiteen: Sten Are blir langrennskomiteens representant. 
 - 

2. Oppsummering Fluor saken  
Etter høstmøtet i Akershus Skikrets 23. oktober ble det besluttet at LK skulle sende ut en 
Questback for en avstemning om Akershus Skikrets skulle følge Norges Skiforbund sin 
oppfordring om å innføre lokalt forbud mot fluor i klassene opp til og med 16 år. På 
bakgrunn av tilleggsinformasjon fra NSF etter høstmøtet så vi ingen hensikt i å sende ut noen 
Questback. 
Vedlagt følger en presisering fra NSF: 

«Hverken NSF (nasjonalt) eller krets/klubb (lokalt) kan innføre et forbud mot fluor før 
regelendring er vedtatt. 

Pt er det derfor ikke mulig/lovlig å innføre et lokalt forbud.  

På bakgrunn av vedtaket som LK fattet tidligere i høst – der det står at det blir innført forbud 
når det foreligger sikre målemetoder – jobbes det nå med ulike aktører mht sikre 
målemetoder. Når vi ser at det er realiteter i arbeidet med sikre målemetoder, starter 
arbeidet med regelendring sentralt i NSF. 

Dersom klubber ønsker å arrangere fluorfrie langrenn – dvs oppfordre alle deltagere til å 
benytte produkter uten fluor, skal de selvsagt gjøre det – kjempebra!». 

 
      

3. Terminliste – Akershus         
a. KM: Ingvar lager informasjon om ny startordning i KM sprint til nettsiden.  
b. Cup’ene: Alt er klart og i rute. 
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c. Arrangør avtale KM og Cup’ene: Heidi renskriver disse og Thor sender de ut. 
d. Uttaksrenn stafetter / seedingsrenn KM fellesstart: Informasjon om renn legges ut 

på nettsiden.  
e. TD liste + deltakere kurs 7.11 

• TD liste er nå klar.  

• TD kurset er avholdt med mange deltakere.  

• Det anbefales å kjøre stakefrie soner på klassiske renn i Akershus Skikrets.       
Viktig at TD og jury legger stakefri sone på et egnet sted i løypa. Om man ønsker å 
ha stakefri sone i et klassisk renn, må man bemanne opp sonene med 
kontrollpersonell iht regelverket. Er klubbene usikre på dette, så ta kontakt med oss 
i LK eller TD i rennet.  

 
 

4. Uttakskriterier HL og JR NM stafett  
Det er den samme utregningen som sist år.  
15 og 16 åringer blir slått sammen på samme liste og blir plukket ut på tid.  
Klubber som ønsker å stille rene klubblag i stafetten så er det mulig, men om klubbene har 
aktuelle løpere som er aktuelle for de 1-3 beste lagene så forbeholder vi oss retten til å 
bruke disse løperne på disse lagene.  
    

5. Status booking overnatting  
Her har vi kontroll. Kan nevnes at vi skal bo på Radisson Blu på Beitostølen og har fått 
overnatting ½ times kjøring unna i Steinkjer.  
      

6. Hvem reiser hvor:        
Har internt fordelt hvem som reiser hvor som reiseleder.  
 

7. Valgkomite          
Henrik Pay i Holmen stiller i valgkomiteen i Akershus Skikrets.  
 

8. Evt. 
Under Akershus Skikrets sitt høstmøte kom det opp et spørsmål fra Lørenskog Skiklubb v/ 
Mattis Thørud som ønsket å lufte tanken om å etablere et junior team i Akershus. Opplever 
at klubbene mister utøvere til fordel for større klubber både i og utenfor kretsen når de 
kommer opp i HL og JR alder.  Hvordan fange opp de enkeltstående aktive slik at man klarer 
å beholde de aktive i klubbene? Vi ønsker å invitere oss til et møte hvor vi orienterer om 
ideer/forslag til oppstart av team/samarbeid klubber i mellom. Vi sitter på gode erfaringer 
fra flere modeller fra flere team og klubbsamarbeid flere steder i kretsen, som kan hjelpe 
klubbene på Nedre Romerike på vei til et slikt samarbeid. Vi kommer tilbake med dato for 
møte. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 


