
Referat høstmøte langrenn, Buskerud 

Skikrets, Sole/ Noresund, 23. oktober. 

Gabriel ønsket velkommen og gikk gjennom sakslisten. 

Kort presentasjonsrunde med navn samt klubben de representerer og hvilken rolle de innehar. 

Det var 24 fremmøtte. Navneliste ble sendt rundt. 

1. Terminliste- v/ Gjermund gikk igjennom hele listen. Det har vært en vanskelig kabal. 

Mange klubber har søkt om samme dato. 

Ingen spørsmål eller innspill etter gjennomgang. 

 

2. Sparebank1 Cup- v/ Anders gikk igjennom alle rennene. 

 

Problemer med Sparebanken Øst. De nekter 11 klubber i Buskerud å arrangere 

Sparebank1 Cup. 

 

Sparebank1 Cup – Anders gikk gjennom alle regler. 

Endret regel: løpere fra andre kretser skal ikke få poeng i Sparebank1 cup. 

 

Sjåstad/ Lier ønsker Sparebank1 Cup 2018/ 2019. 

 

Innspill fra salen, det bør være flere Sparebank1 renn før jul. 

 

Klubbene må jobbe mere med sponsorene sine. 

 

3. Overnatting- v/ Garbriel 

HL, NC/NM-junior, NC/NM-senior. 

Bestillingsinfo legges ut på Buskerud Skikrets sin side omgående. 

 

4. Felles opplegg for preparering- v/ Gabriel 

Smøreopplegg- Veldig bra tilbakemeldinger fra forrige sesong. 

 Det er meldt inn dobbelt så mange som i fjor, ca 50 stk. 

Må ha 5 – 6 smørere. 

Smøreopplegget vil ha en cirkapris på rundt kr. 400,- per løper per dag. 

 

Vedtak andel av rennkostander/smøreboder/støtteapparat: Ordningen med fakturering 

kr. 150,- pr person pr renndag videreføres. Gjelder HL og NM/NC-renn jr/senior der 

kretsen har støtteapparat/smøreboder. Klubbvis fakturering etter sesongslutt 

 

Viktig kjøreregler i smøreteltet: 

 Utøvere og foreldre skal ikke oppholde seg i teltet, det skal ikke brukes åpne flammer, 

smørejernet skal slåes av når det ikke brukes, ikke tillatt å drikke kaffe og spise i teltet. 

            

Det er viktig at alle som leverer ski til smøring informerer om hvor slipen er utført, 

hvordan slip det er, smøresoner etc. Jo mere smørerne vet, jo bedre blir skiene! 

 
5. Orienteringssaker fra høstmøte i NSF. 

 



Fluorsaken. 
Vurderes i alle skikretsene før vedtak. 

Det er ingen metode for å sjekke om noen har lagt under fluor på skiene. 

Det kan ikke settes noe forbud mot fluor, så lenge man ikke kan sjekke dette. 

Alle skiklubbene var enige. 

Konklusjon: ikke forbud mot fluor pr nå. Se vedtak fra NSF i presentasjonene. 

 

6. Samlinger 2017/ 2018.  

Evaluering samlinger 2017, bra tilbakemeldinger på samlingene. 

Skjolden/ Sognefjellet – 66 utøvere + foreldre/ trenere/ ledere. 

       Hemsedal – 91 utøvere + foreldre/ trenere/ ledere. Ikke fornøyd med maten på Skogstad 

       Hotell. Det jobbes med å finne et annet alternativ til neste høst.   

       Oset – 82 utøvere + foreldre/ trenere/ ledere. 

              Samlinger 2018:  

 20. – 24. juni 2018 er det kombinert barmark- / snøsamling i   Skjolden /            

       29. september – 3. oktober 2018 er det barmarksamling i Hemsedal 

November 2018 Snøsamling på Oset Høyfjellshotell. 

 

7. Utdanning/ kurs-v/ Caroline 

Det er satt opp treningslederkurs på mandager kl 1800 – 2100 med oppstart barmark 20. 

november, skimoduler over nyttår når det er snøforhold. 

 

Fagportal NSF. 

 

Videre ble det snakket om TD-er: 

Innspill fra Mads Madsgård og Kenneth Holth og som utdanner seg til internasjonale TD-er: 

TD-er bør møtes hver høst og utveksle erfaringer etc. 

 

Alle arrangørklubber skal ha minst en TD som skikretsen kan disponere til andre renn. 

En uerfaren TD bør være med en erfaren TD på renn. 

 

TD- settes opp på rulleskirenn. 

 

Hvis det er noen som ser «juks», si ifra. 

Bruke skjønn blant unge løpere. 

 

Det kom også forslag om å arrangere smørekurs for foreldre, foresatte og barn/ ungdom. 

Vi bør lære barna å smøre ski! 

 

Det ble også snakket om å ha en møteplass/arena som tar for seg ulike renn, hovedrenn og 

mesterskap. Spille på de arenaene man har. Det ligger mye kunnskap og erfaring rundt omkring. 

Mads Madsgård tar ansvar for arrangement vår, sommer og høst. 

Carita Skjønberg Holth fortalte kort om SUM – modellen, Skiforbundets utviklingsmodell. Det 

har blitt gjort opplæring på en person som skal ha ansvaret for dette i skikretsen og fokus vil bli 

satt på SUM-arbeidet ut mot klubbene. 

 

Else Karine P. Carlsen, referent 

https://www.skiforbundet.no/fagportal/

