
LK møte nr 1 2017-18  

Tid 26.06.17 Sted: Molde  
Tilstede: Petter Myrset, Siri Engdahl, Sigrid Ertresvåg Jakobsen, Roar Lervik, Magne Eivind 
Glomnes 
 
Info vårmøtet NSF – 09.-11. juni 2017 

Omdømmedebatt – Espen Graff 
Langrenn har falt på barometer for omdømme 
Tiltak: Større åpenhet, være proaktiv overfor media, ikke bli styrt av media 
            Sundby og Johaug sakene har vært krevende 
            Granskingsrapport frikjenner skiforbundet, men media formidler en annen «sannhet» 
 
Fluordebatt – Arbeidsgruppa «Tøffest uten fluor» 
           Fluor er miljøfarlig 
           Fluor er helseskadelig 
           Fluor bidrar til å «skremme» foreldre og utøvere bort fra konkurranser på kostnad og en  
           «sannhet» at det er komplisert å smøre, klasseskille 
 
Gruppen ønsker et fluorforbud til og med 16 år 
Påbud om maske i smøretelt på større arrangement 
 
Debatt:  
Andre symbolske forbud (forbudt å gå på dyrket mark, dopingforbud, tilgjengelighet) 
Kontrollmetoder 
Setter «de gale» foreldrene standarden nå? 
Kan enkelte utøvere/foreldre bli mistenkeliggjort? 
Kan utviklingen gå mot flere par ski? 
Festesmøring 
Hva gjør andre grener? 
Oppfordre arrangører til å legge til rette for oppholdsrom for løpere 
 
Vedtak:  

Fluor i skismøring 
1: Smørevettregler og avfallsregler 
Fagmøtet støtter prosjektgruppas forslag til smørevettregler og avfallsregel, og råder LK til å 
vedta forslaget utarbeidet av prosjektgruppen. 
Prosjektgruppa vil justere ordlyden i teksten til å innføre et påbud om maske i smøretelt, og 
gjennomarbeide teksten språklig. 
2.: Fluorforbud: 
a: Fagmøtet råder LK til å vedta forslag om forbud mot bruk av fluor under 17 år. 
Forbudet skal gjelde alle gliprodukter som inneholder fluor, herunder LF, HF, fluider, 
klosser og pulver. Det er kun tillatt å bruke CH – glider eller tilsvarende rene 
hydrokarbonvokser. 
b: Fagmøtet ønsker et fluorforbud om bruk av fluor under 17 år. 
Fagmøtet råder LK til å be prosjektgruppen utarbeide et bredere grunnlag til 
beslutning på høstmøtet 2017 
Dette forslaget omhandler håndtering av forbudet. 
Ved avstemning ble det 8 stemmer for alternativ b, og 4 stemmer for alternativ a. 
Det betyr i praksis at alternativ b er vedtatt, og følges opp videre 



 

 
KONKLUSJON MR SKIKRETS –VÅRMØTE 

• Arrangører oppfordres til å legge ut fluorfrie smøretips på forhånd 

• Arrangør oppfordres til å stille med smørehjelp – må med i innbydelse 

• Smøreprofil og smørekoffert kjøpes inn til å følge arrangementshengeren 

• Oppfordre klubbene til å bytte på å være smørehjelp for hverandre 
 
 
TEKNIKKSONER - STAVLENGDER 
Dette vil bli videreført.  
Stavlengder har ikke medført noen endringer/komplikasjoner for utøvere og arrangører 
Teknikksoner må forbedres, settes bedre 

Klassisk 
• Å bevare klassisk (inkl. diagonal) som teknikk i langrenn 

– Ikke: Å nekte noen å stake 
– Men: Unngå jukseskøyting 
– Og: opprettholde diagonalgang 
• 2 regelendringer i fjor opprettholdes 
– Stavlengde 83 % 
– Stakefrie soner 

 

 

 



 

 

 

TERMINLISTE MR 

Forslag om å arrangere alle stafetter i samme stilart på NC (HL?) 
Årsak: 2 stilarter kompliserer arrangementet, mye arbeid for smørere og dårlige forhold for 
stafett nr 2 fordi det blir skøytet i klassisk traseer.  
Hva mener vi?  
 
Konklusjon: Vi anbefaler 2 etapper av hver, mer rettferdig for alle kretser. Mer 
representativt.  
 
LOKALT:  
Rulleskirenn på Skaret 26. august. Sprint. Skal det være SBM cup? 
 
Konklusjon: Ikke SBM cup. Friere til å arrangere på tvers av klasser.  
 
Vårmøte anbefaler færre renn med frihelger 
8 SBM cup på snø + KM, totalt 11 renn?  
+ Trollstigen OPP rulleski 
+ ???  
 
KM: 1 langdistanse, 1 kortdistanse, Lagstafett 2-manns? 
         Langdistanse klassisk så tidlig som mulig pga seeding Ungdomsbirken.  
         Klubber må legge inn arrangementet på SportsAdmin 
 
 



Mulige tiltak: 
Skape interessante arrangement for hele familien 
Felles transport til skirenn, få med barna 
Oppfordre til langrennscross og sprint 
Foreldreklasser/-arrangement?  
Samkjøre terminliste med Sogn og Fjordane (Markane) og Sør-Trøndelag (Oppdal, Surnadal) 
Alle arrangører må ha reservearena 
Økonomisk bidrag fra LK ved flytting?  
 
Konklusjon: Krav om reservearena eller reservearrangør. 
                      LK gir økonomisk støtte ved flytting f.eks til å dekke stadionleie 
 

KURSVIRKSOMHET (Vårmøtet) 
 

Samkjøre vår og høstmøte med kurs 
EMIT kurs på høstmøtet? 
Arrangørhåndbok 
Live-timing 
Trenerkurs 
Innføre fast kurshelg? Helst tidlig høst 
 

HANDLINGSPLAN MR Langrenn 
Ansvarsområder fordelt i LK 
 

ØKONOMI 
Tilskudd pr år 20+95+70 tusen pr år til LK cirka 
(+ 50 tusen øremerket til kretslaget) 
Status pr nå: Beholdning ca kr 135 tusen 
 

 

 


