
Referat Høstmøte langrennskomiteen Nordland 
26. Oktober 2021 

  
Møtested: Teams  
Møtestart: Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 19.00-21.00 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

    
Stig ønsker Velkommen til Høstmøtet, og går gjennom det praktiske i 
forhold til møtet.  

  
Sak 1 Terminliste  

 

Mona presenterer og går gjennom utkast til terminliste. 
 
Ketil Bjørnstad, Erling H Eiterjord, Karle Øvereng Jørgen Kosmo og 
Stig Mortensen hadde innspill til saken. 
- Etterlyse flere rennsøknader, også fra klubber som ikke har søkt. 
- KM del 2 er samme helg som Ungdommens. Holmenkollrenn. 
Arrangør går i dialog med LK og ser på alternativ dato til KM. Kanskje 
mot slutten av sesongen – sikrere på Bestemorenga. 
- Bysprinten Mosjøen 30. april. 
- Legge inn stilart i terminlista. 
 
TD v/Stig  
- Arrangører setter opp TDer på sine respektive renn innen gitt frist. 
Sendes henvendelse til arrangørene om dette. 
 
Nordlands Cup v/Stig 
- Kan ordne seg med sponsor. Planlagt møte med aktuell sponsor 1. 
nov. 
- 3 eller 4 cuphelger, avklares ila neste uke. 
 
NNM Stokmarknes v/Stig 
- Nord Norske kretser jobber med retningslinjer om tildeling av NNM. 
- Forslag klart innen første halvdel av januar, som sendes det på høring 
til klubber og krets.  
- Skriftliggjøres at det evt.  skal være FIS-renn. 
 

  
Sak 2 Reiser og aktiviteter  

 

Halvard innleder. Felles opplegg på større arrangement. Bygge 

lagfølelse og ta del i felles opplevelse. Felles reiseleder. Bidra til felles 

opplegg for utøvere, med støtteapparat, reise og opphold. 

Mona går gjennom foreløpige bookinger til nasjonale renn og 

mesterskap. 

 

Junior NC og NM: 

Erling Eiterjord, Kristian Amundsen, Halvard Pettersen, Mads Pinnerød, 

Siri Evjenth, Mathias Djupvik, Karle Øvereng, Stig Mortensen hadde 

innspill til saken. 



- Forslag om å inngå avtale med leverandør om smøring av ski. Da vi 

ikke har noen kandidater til å ta ansvar for smøring av ski. 

- Ikke nødvendigvis at fellesskapet skapes i smøreboden, men i 

støtteapparatet. 

- Viktig at vi har en sterk skikrets. Viktig at vi bor i lag, reiser i lag og 

heier på hverandre. Avhengig av at vi har en krets og står sammen. 

- Utfordring uansett. Viser til tidligere erfaring. 

- Kretsen må sette seg et mål og jobbe mot. LK må kartlegge – 

undersøkelse i klubber. Bygge stein på stien. Eks. når det gjelder 

smøring – skaffe nødvendig kompetanse. 

- Tidligere erfaring fra HL og jr. cup. Ble uforutsigbart og dyrt. 

- Var ikke ønskelig med felles opplegg for to år siden. 

- Dyrt å leie biler. 

- Alt annet utover smøring kan være felles. 

- Sjekke med leverandører om å kjøpe tjenester – smøring av ski. 

 

HL: 

Karle Øvereng, Kristian Amundsen, Ketil Bjørnstad og Stig Mortensen 

hadde ordet. 

- Felles opplegg på smøring. Mange flinke smørere. Noen som tar 

ansvar. 

- Bestille 2-3 smørebuer som ligger ved siden av hverandre. 

- Kan bidra som skitester. 

- Karle tar hovedansvar og lager skisse 

 

Oppsummering: 

HL  

- Felles opplegg 

- Bestilling av 3 smøreboder. 

Jr. NC og NM 

- Tar kontakt med noen av leverandørene for prisforespørsel for 

smøring av ski for løperne i Nordland Skikrets. 

- Felles opplegg rundt informasjon. 

 

  
Sak 3 Fra NSFs Høstmøte 
langrenn 
  

 
Stig orienterte fra NSFs Høstmøte for langrenn.  
- FIS renn 
- Fluor-regler 
- Deltagerbegrensning 
- Jr. VM som skulle vært i Polen flyttes til Lygna Norge eller Toblach 
Sveits 
- NC jr. 
- Terminlistens hovedpunkter. Nytt av året Scan Cup blant annet på 
Island til samme tid som NNM: 
- Strategiplan/Handlingsplan klar innen utgangen av 2021. 
- FIS: Prinsipper for god adferd, konk. Formater. 
- Helseattest. Oppfordrer alle til å sette seg inn i dette. 
- Fremmet forslag fra de tre nord norske skikretsene om 
reisefordelingsordning. Ordningen er utarbeidet av Kristian Olsen fra 
Harstad. Forslaget går ut på at det legges til et reisefordelingsgebyr på 



startkontingenten. 
- Dokumenter fra Høstmøtet legges ut på hjemmesida til skikretsen. 
 
Spørsmål fra Kristian Amundsen om evt. restriksjoner denne vinteren i 
forhold til Korona. Har vi en plan og holdning i forhold til HL og NC jr.? 
 
Stig svarer at vi foreløpig ikke har en plan B. Terskelen er høy for 
nasjonale tiltak. Men vi kommer til å jobbe hardt for gjennomføring. 
 
Arnfinn orienterte om konfliktsak/personalsak i skiforbundet. De har nå 
kommet frem til avtale. Det er stor lettelse i alle ledd. 
Saken følges opp i prosess i skiforbundet. Håper at ting nå roer seg. 
 

  
Sak 4 Representant til 
langrennskomiteen 
 
  

  
Stig gikk gjennom bakgrunn for dette, og prosessen frem til nå. 
- Ønske om representant til Langrennskomiteen fra sørfylket. 
- Ingen forslag til kandidater. 
- Ta dette videre til styret og jobbe videre med saken. 
  

 
Sak 5. Kurs 
 

 
Mona legger frem saken. Stig legger til. 
- Behov fra klubbene. Ber klubbene melde inn behov. Ønsker 
tilbakemelding så fort som mulig. 
- Vi har også behov for kurslærere i Nordland 
- Skal ha møte med skiforbundet langrenn om utdanning, og legge en 
plan for Nordland. 
 

 
 

 
Avrunding av møtet v/Stig 
- Står foran en god og lang skisesong. 
- Fokus på rekruttering. Utfordre oss selv på kreativitet og nye 
konkurranseformer. 
- Legge til rette i fellesskap for HL og NM/NC jr. 
- NNM i Nordland og Stokmarknes. 
- Takk for møtet! 
 
Arnfinn supplerer 
- Takker for godt møte 
- Poengterer at vi må ta rekruttering på alvor, og starte med 5-8 åringer. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 skiklubb 

Mona Myrland, adm.sjef 

 

Klubber: 

Kim Nordeng, Alsvåg IL 

Martin Steinmo, Bossmo og Ytteren IL 

Ketil Bjørnstad, Fauske IL langrenn, sportslig leder 

Kristian Amundsen, Fauske IL langrenn, leder  

Erling Eiterjord, Innstranda IL, leder langrenn 

Maria Holand, Innstranda IL langrenn 

Nils Ingulf Langlete, KS Ski Lofoten, trener 

Birgit Hansen, Leirfjord IL 

Ronny Amundsen, Leirfjord IL 

Anniken Jørgensen, Mosjøen IL, trener 

Karle Øvereng, Mosjøen IL, styret 

Ronny Myhre, IL Siso, leder 

Siri Evjenth, IL Siso, nestleder skigruppa 

Freddy Gjertsen, Sortland og Omegn skiklubb 

Lena Sørli Gjertsen, Sortland og Omegn skiklubb 

Sondre Lange, Sortland og Omegn skiklubb 

Knut Rønnåbakk, IL Stormfjell, leder skigruppa 

Mads Pinnerød, Tverlandet IL ski 

Jørgen Kosmo, Valnesfjord IL, leder 

Mathias Djupvik, Valnesfjord IL, sportslig leder 

Robert Bengtsen, IL Vinger, leder 

 


