REFERAT
MØTE MED KRETSENE
Norges Skiforbund Langrenn
Dato:
Sted:
Tid:
Kretsene:

Langrennskomiteen:
Administrasjonen:

Tirsdag 21. desember 2021
Teams
18.00-19.40
Roger Finjord, Rune Tøllefsen, Stig Mortensen, Mari Ann Landsem
Melhus, Helge Gautvik, Henning Wiig, Christian Berg, Trond Lefdal,
Tor Arne Hov, Espen Utaker, Dag Helland Larsen, Torbjørn Broks
Pettersen, Ulf Erik Strand, Gabriel Johannessen, Sturla Korsæth
Torbjørn Skogstad (leder), Yngve Thorsen (nestleder), Berit Mogstad,
Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli, Tone Haugen Ramstad.
Espen Bjervig og Asgeir Moberg

Sak: Konsekvenser av nye koronarestriksjoner

INNLEDNING
Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, innledet, og orienterte om LK sine bekymringer
for konsekvensene av en ny nedstenging, og hvordan dette vil påvirke langrennsnorge på flere
områder, ikke minst i forhold til rekruttering, frafall og ivaretakelse av våre juniorer.
LK har stor respekt for den alvorlige situasjonen Norge er i, og har tillit til de vurderinger som blir
gjort både sentralt og lokalt. Vi må derfor forholde oss til usikkerheten som ligger i at planlagte
skikrenn kan bli avlyst av lokale smittevernmyndigheter, selv om desse er planlagt innenfor
godkjente rammer. LK vil likevel be Generalsekretæren bruke sine kanaler for å skape forståelse
for at de erfaringer vi gjorde oss gjennom fjoråret ikke viser til kjente smittetilfeller i forbindelse
med konkurranser i langrenn. For øvrig er det slik at langrennskomiteen i NSF ikke har noen
dialoglinje inn til KUD eller andre departement. Slik dette er organisert er det NIF som kan
forhandle på vegne av idretten. Vi er informert om at NIF har avtalt møte med KUD, over nyttår,
der har Skiforbundet bedt om å få delta. Temaet for møte er mellom annet utendørsarrangement.
Det er heller ikke Skiforbundet som bestemmer hvilke begrensinger som må følges. NIF kommer,
etter Regjeringen sitt framlegg, med retningslinjene til idrettene basert på tolkninger og dialog
med KUD.
TOPPIDRETTSDEFINISJONEN
Etter at de nye innstrammingene ble kommunisert valgte arrangøren på Voss, i samråd med
arrangementansvarlig i NSF Langrenn, å avlyse NC Jr. i januar. Dette ble gjort på grunn av stor
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usikkerhet knyttet til mulighetene for å klare gjennomføringen med de nye restriksjonene. For å
unngå at klubbene/ kretsene skulle bli belastet for overnatting måtte avlysningen skje raskt.
Etter at de nye innstrammingene trådte i kraft har langrennskomiteen gjort vedtak om å utvide
toppidrettsdefinisjonen slik at alle løperere som deltar i NC junior er innenfor
toppidrettsdefinisjonen. Det betyr at det ikke vil være antalsbegrensinger i juniorcupen.
I etterkant av vedtaket har NIF bedt om en snarlig avklaring om det medfører riktighet at alle
løpere som deltar i NC junior er toppidrettsutøvere i samsvar med den avgrensingen som
myndighetene har foretatt, eller om NSF vil foreta en fornyet vurdering av hvem som er NSFs
toppidrettsutøvere etter covid-19 forskriften. Videre har NIF tilskrevet Kulturdepartementet og
bedt om møte med KUD og helsemyndighetene om de nye tiltakene. I brevet har NIF blant annet
poengtert at idretter som kan utøves på stort utendørs areal, og med svært god avstand mellom
utøvere, har gode forutsetninger for å kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte
med flere deltakere enn det forskriften tillater i dag.
Konklusjon/ oppfølging
Langrennskomiteen vil, ovenfor NIF, argumentere for vedtaket, slik at at alle løpere som deltar i NC
junior er innenfor toppidrettsdefinisjonen.
GJENNOMFØRING AV KRETS-/ KLUBBRENN
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet og orienterte om de nye koronareglene, i
forhold til gjennomføring av krets-/ klubbrenn.
For alle opp til og med junior er det en begrensing på 100 deltakere på arrangement. Det er per
dato ingen reiserestriksjoner. 100 deltakere per renn, ikke kohorter. Det kan gjennomføres flere
arrangement med nødvendig tid mellom skirennene, men maksimum 100 utøvere per skirenn.
Med 100 utøvere menes utøvere. Støtteapparat/ foreldre, funksjonærer/ arrangørstab kommer i
tillegg. Medlem i NSF langrennskomiteen v/ Tone Haugen Ramstad, presenterte erfaringene fra
gjennomføringen av Hakadalsrennet som gikk av stabelen 18.-19. desember 2021 med 500-600
deltakere. I den påfølgende debatten kom det mellom annet frem at det er ulike tolkninger av
koronareglene ute i kretsene, og at det bør defineres klare felles retningslinjer som gjelder for hele
ski-Norge. Klare retningslinjer vil også gjøre jobben enklere for kommuneoverlegene som skal
godkjenne kretsrenn rundt om i landet.
Konklusjon/ oppfølging
Med bakgrunn i drøftinger vart det konkludert med at det skal utvikles en felles manual med klare
retningslinjer for hvordan man kan avvikle krets- og klubbrenn innenfor dagens sentrale
koronaregler. Manualen skal foreligge senest torsdag 23. desember 2021.

Førde, 22.12.2021
Ref.
Yngve Thorsen, NSF LK
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