
Referat fra fellesmøte langrenn  
16. desember 2021 

  
Møtested: Teams  
Møtestart: Torsdag 16. desember 2021 kl. 19.00-20.00 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

    
Stig ønsket Velkommen til møtet, og informerte om status i 
langrennskomiteens arbeid pr nå. 
NSF har innkalt til møte for LK lederne tirsdag. 

  
  
Sak 1 Koronarestriksjoner  

 
Stig innledet saken: 

Avlysning NC jr. På Voss: 
- grunnet økonomiske og sportslige utfordringer for arrangør. Sportslige 
rammer som det ikke var mulig å arrangere innafor. 

-100 personer uten tilviste plasser utendørs.  
I vår skikrets: 
- Mulig å arrangere sone- og kretsrenn innenfor rammene som gjelder. 
- Mulighet å dele i grupper. 

- Smittevernplan og dialog med lokal smittevernmyndighet. 
- Skiaktivitet kan gjennomføres. Vil helst ikke avlyse skirenn. 
Oppfordring til LK å ta grep og vise handlekraft: 

- Følge med 
- Jobbe med rammebetingelser 
- Gjennomføre trening og konkurranser for barn og ungdom 

- Godt smittevern. 
 
Arnfinn: 
Har snakket med Asgeir Moberg og Røste. 

- Var en klar avlysning på Voss. 
- Jobbes på forbundsnivå om gjennomføring av NC jr.  
- Behøver ikke å avlyse noe i Nordland slik det er nå. Må kanskje bruke 

noe lengre tid for å gjennomføre arrangement. Betryggende at vi kan 
arrangere våre renn. 
 

Anniken: 
- Kan vi lage et alternativt arrangement for juniorene i Nordland helga 
Norges Cup på Voss skulle vært? 
 

Torgeir: 
- Er aldersgrensen barne-, og ungdomsskole, eller under 20 år? 
Stig svarer: Under 20 år. 

 
Kristian: 
- Full respekt for regler som er satt.  
- Uproblematisk å gjennomføre renn pr i dag. 

- Mangler strategi på hvordan større arr. skal kunne gjennomføres, en 
plan B. Oppfatter at NSF ikke har en klar plan. 



- Kan se på flere muligheter for å gjennomføre NC jr.  
- Unngå frafall på grunn av restriksjoner. De som har ansvar for å løse 
det, har ikke gjort det. Hvis vi ikke gjør noe nå, mister vi utøvere. 

 
Stig: 
Tror alle er blitt tatt litt på senga. Får mer informasjon på LK møtet 
tirsdag. 

 
Martin: 
- Støtter Kristian et hundre prosent. 

- Hva skjer om fire uker når denne perioden med restriksjoner er over.  
- Vi har muligheter til å utøve press og til å påvirke det som det som 
skjer om fire uker. 

 
Kristian: 
- Kretsleder kan påvirke og ta dette opp med ledelsen. 
- Vi klarer å gjennomføre det vi har i nordland. Men vi skal også 

konkurrere nasjonalt. 
 
Stig: 

- Budskapet mottatt. 
- Får forslag tilsendt mandag kveld. Sender det ut til klubbene, så kan 
dere komme med tilbakemelding. 

 
Arnfinn: 
- Alle snakker for barn og unge. Vi har alle det samme målet. 
- Skal også om møter om dette til uka. 

 
Halvard: 
- Kjenner veldig på utålmodigheten til Kristian. Kom med konstruktive 

forslag. Hva kan vi gjøre idrettspolitisk. Utøves press og komme med 
konstruktive tilbakemeldinger. Vi trenger hjelp av klubbene for å finne 
konstruktive løsninger. Vi må spille hverandre gode. Tror at summen av 

påvirkninger fører frem. 
 
Kristian: 
- Vi må spille på lag helt klart. LK og leder i Nordland Skikrets må si i fra 

til makta på Ullevål. Viktig at nord norske kretser samarbeider, og også 
Trøndelag. Må se på muligheter. Har brukt kvotesystemer tidligere. Her 
må vi se på kvoter for å kunne få nasjonal matching. 

 
Stig: 
- Utfordrer Kristian på det med kvoter, om å lage en skisse som kan tas 

med til Troms og Finnmark skikrets. Slik at vi kan komme med et 
fornuftig og konstruktivt forslag. 
- Viktig at vi alle snakker der vi har mulighet – helse, idrett og politikk. 
Summen av påvirkning er avgjørende. 

 
Kristian: 
- Viktig å se på rekrutteringsarbeid i distriktene. 

- Sender forslag rundt kvoter ila helga.  
- Ble forsøkt kjørt jr. cup i fjor. Opplegget ligger der. 
 
 

 



 
Oppsummering ved Stig: 
- Kristian sender forslag 

- Stig sender ut forslaget fra Kristian og forslaget fra NSF 
- Tar gjerne imot innspill fra klubbene. 
- Møte tirsdag. Dere informeres i etterkant av møtet. 
 

  

Sak 2 Senior satsing i 
Nord Norge  

 

Stig innleder saken. 

- Hvilket opplegg skal vi ha for senior og overgangen junior/senior i 

Nord Norge? 

- Halvard er utnevnt som sportslig ansvarlig i LK, og blir med på det 

nord norske møtet mandag. 

- Går gjennom det satsingen som er nå. Med Rene Hillestad som 

ansvarlig trener og altmuligmann. 

- Årsaken til at det tas opp er både organisatorisk og sportslig. 

Rene Hillestad trenger mer hjelp, både administrativt og med å skaffe 

sponsorer. 

- Troms har eierskap til det. Men også Nordland og Finnmark har betalt 

inn til opplegget. Ikke forskjell økonomisk, men Troms har bidratt mer 

administrativt. 

- Retningslinjer tas opp til revisjon. 

- LK lederne og Ulf Morten Aune sitter i styringsgruppa til Team Elon. 

Team SNN og U23 er bygd opp på samme måte. 

- Høringsrunder på dette i januar, slik at klubbene får komme med 

innspill. 

- Møte om dette på mandag. 

- Hvordan vi skal ha det på overordnet nivå sportslig og økonomisk. 

 

Erling: 

- Modellen som er nå har vært bra løsninger. Fungerer bra for 

Innstranda IL.  

- Problemstilling eldre junior (siste år) som er et tomrom. 

- Jobber i lag – «Vi i lag» tanke. Godt miljø og utvikle seg i. 

- Håper at dette er en modell som vedvarer. 

 

Stig: 

- Også mitt inntrykk at miljøet er veldig godt. 

- Åpent tilbud – treninger og nasjonale renn. 

- Ønskelig at den modellen fortsetter. Vi har ikke noe å tilby på 

kretsnivå. 

 

Torgeir: 

- Smører på team SNN. 

- Felles opplegg på nasjonale renn. Utøvere både i team SNN og 

utenfra. 

- Utøverne blir godt ivaretatt og det gjøres ikke forskjell. 

 



Kristian: 

- Tett samarbeid mellom de tre nord norske skikretser er særdeles 

viktig. Ha et sterkt samarbeid og finne gode løsninger. 

- Om man skal hevde seg nasjonalt er vi avhengig av samarbeid. 

- Spesielle tiltak i en spesiell situasjon. 

 

Erling: 

- Våre løpere har blitt godt ivaretatt. Avgjørende for om en senior satser 

videre. 

 

Stig: 

Oppfatter at klubbene ønsker: 

- samla Nord Norge rundt disse teamene. 

- Kanskje ikke avgjørende om at juniorene har fast plass på et av 

teamene. 

- Håper at Troms blir med videre. 

- Kan godt hende at vi må organisere dette. 

 

Torgeir: 

- Ikke bruk mye ressurser for å få med eldre junior. Mye ressurser kan 

fort dreie debatten i feil retning.  

- Juniorene kan bli med på trening – treningssamarbeid. 

 

Stig: 

- Samarbeidet vi har nå blir lagt merke til utenfor Nord Norge. Andre er 

interessert i modellen. 

- Tar dette med i møtene mandag og tirsdag. 

 

Takk for møtet! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deltagerliste: 

 

Langrennskomiteen, Nordland Skikrets: 

Stig Mortensen, leder/KS Ski Lofoten 

Halvard Pettersen, medlem/Melbo IL 

Anniken Aune, medlem/Tverlandet IL 

Ann Merete Land, medlem/Valnesfjord IL 

 

Nordland Skikrets: 

Arnfinn Paus, kretsleder/Sortland og Omegn SK 

Mona Myrland, adm.sjef 

 

Klubber: 

Kim Nordeng, Alsvåg IL 

Martin Steinmo, Bossmo og Ytteren IL 

Cecilie Risvoll Amundsen, Fauske IL 

Ketil Bjørnstad, Fauske IL 

Kristian Amundsen, Fauske IL 

Erling Eiterjord, Innstranda IL 

Lars Utne Haukland, Innstranda IL 

Bjørn Rønning, Mosjøen IL 

Torgeir Arntsen, Sortland & Omegn SK 

Mads Pinnerød, Tverlandet IL 

Jørgen Kosmo, Valnesfjord IL 

Marianne Hoff, IL Vinger 

Tore Bjørnstad, Åga IL 


