
 

 

 

Til langrennsklubbene i VTSK                                 Skien, 14.06.2022 

Det nærmer seg tiden for å tenke på den lokale terminlista for kommende skisesong. De viktigste renna 

fra NSF finner dere HER. Skiforbundet har også kommende sesong lagt opp en KM-helg. De andre 

kretsmesterskapene er det opp til hver enkelt krets å plassere. VTSK ønsker et variert tilbud som 

inneholder renn både for våre beste utøvere og for bredden.  Klubbene oppfordres derfor til å søke om 

utradisjonelle rennformer, eks. Tour-arrangementer. 

Det skal kommende vinter arrangeres 5 KM: 

• KM normaldistanse, klassisk intervall 

• KM langdistanse, fristil fellesstart 

• KM Sprint, klassisk 

• KM Stafett, klassisk, fristil, fristil (K-F-F) 

• KM Sprintstafett, fristil 

 

Opplegg for rennsøknader foran kommende vintersesong er som følger: 

• Klubbene legger inn søknader i Sportsadmin innen mandag 1. august 2022. Søknaden skal 

inneholde god og mye informasjon om arrangementet (tid,sted,løyper,stilart, fasiliteter m.m). 

Søknaden legges inn på den datoen dere primært ønsker at rennet skal avholdes. Husk i tillegg å 

legge inn informasjon om: 

– Man ønsker KM/VT-cup 

– Informasjon om løyper/anlegg annet som er relevant for søknaden 

 

• Det har på vårmøtet 2022 kommet innspill fra enkelte klubber om at LK bør revurdere om det 

både skal gjennomføres 5 KM og samtidig ha en VT-Cup i kommende sesong ettersom det blir 

mange «store» renn som skal kjempe om deltagere. Cup- og KM-status skal samtidig bidra til at 

det er flere som deltar på renn i vår krets. På bakgrunn av dette har langrennskomiteen vedtatt 

at noen av cup-renna vil inngå i kretsens KM-renn. PÅ denne måten får vi redusert antall helger 

med større renn, og forhåpentligvis større oppslutning om både KM og cup-renn. 

Det er imidlertid ikke avgjort hvilke KM-helger cupen vil inngå, så ved søknad er det flott om 

dere spesifiserer om dere kan tenke dere både KM/Cup eller bare cup. 

For arrangører av KM/VT-cup: 

• Antidoping – søkere på KM, VT-cup og andre store arrangementer, skal ha utført rent idrettslag. 

Diplomet lastes opp under arrangementet i sportsadmin. Link til rent idrettslag: 

http://www.rentidrettslag.no/ . Vi anbefaler alle klubber om å gjennomføre rent idrettslag.  

• Reservearena- alle arrangører av TV-cup/KM må ha en reservearena. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/langrenn/terminlistens-hovedpkt/terminlistens-hovedpunkter-2022.pdf
http://www.rentidrettslag.no/


 

• TD- alle klubber som skal arrangere TV-cup/KM må ha minst en aktiv TD i egen klubb. 

• Første utkast til terminliste sendes klubbene i begynnelsen av september,  og renn blir godkjent 

fortløpende så fort dato er avklart og klubbene har gjort nødvendige endringer i Sportsadmin. 

Alle renn forventes avklart innen 25. september. 

• 1. oktober er siste frist for godkjenning av renn til terminlisten. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med kretskontoret.  

 

MVH 

Leder LK, VTSK- Christian Berg                                                         Adm. sjef VTSK, Marie R. Haugen 


