
 
 
Referat fra styremøte nr. 12 – 7. februar 2022 kl 20:00 – 21:30.  
 

Til stede: 
 

Nils Veslegard, Anne Hege Bjørndalen, Gaute Mjøen, Per Olaf Stampe,  
Kristoffer Staff, Charlotte Fjell-Andersen, Espen Nordby Andersen (sak 1),  
Vebjørn Rusten (sak 1) og Bjørn Winsvold - alle på MS Teams. 

Forfall: Halvor Tjøntveit 
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Uttakskriterier NM MIX Målselv 
Stafettkomiteen for NM Mix på Målselv: Per Olaf Stampe, Espen Nordby Andersen og Vebjørn 
Rusten.  
Siden det i år ikke er to renn samme helg før NM Mix stafett, har stafettkomiteen følgende forslag: 
Uttakskriteriet til stafetten og de ulike lagene er i henhold til kretsens regler. Det vil være samlet 
løpstid fra sprinten på Geilo/Fet 22/1 pluss halve løpstiden fra normalrennet i Målselv 11/2 som 
danner utgangspunktet for rangeringen. 
 
Styret gir sin tilslutning til dette forslaget og Per Olaf legger ut denne informasjonen på kretsens 
Norgescup/Lerøy-cup Facebook side slik at alle er informert om uttakskriteriene før helgens renn. 
 
Det er gledelig at det er hele 44 som har meldt inn at de ønsker å gå stafett. Buskerud kan da melde på 
2 senior lag, 4 juniorlag og 9 ungdomslag. 
 
Sak 2: Sparebank 1 renn hittil 
Vi har nå hatt 3 rennhelger i Sparebank1-cup med relativt bra deltakelse fra Buskerud. 
Det har ikke lykkes å få noen til å ta ansvar for å lage og oppdatere sammenlagtlistene for cupen, 
derfor tar Bjørn på seg oppgaven og lager sammenlagtlister som legges ut på vår hjemmeside, 
Det er gledelig og positivt å se endel nybegynnere fra flere klubber på disse rennene.  
 
Styret understreker at det er viktig med fortsatt satsing på 13-16 gruppen i kretsen. 
Charlotte lager et skriv hvor vi påpeker overfor klubbene hvor viktig dette arbeidet er. 
 
Sak 3: Kretsting 2022 
Valgkomite – dårlig respons på henvendelse til klubbene, men vi understreker at klubbene må stille 
med representanter her. 
 
Dato for kretsting: 27 april 2020. Sted: Lampeland Hotell 
 
Tema for vårmøte: idemyldring rund rekruttering. Viktig at alle klubbene stiller med representanter på 
vårmøtet for at dette skal bli et fruktbart møte. 
 
Eventuelt: 
HL – kretsen sponser konferanserom og kakefest . 
NSSF – valg av nye styremedlemmer. Trenger en under 26 år. Har vi noen forslag? 
 
Neste møte: 7/3-2022 – kl. 20.00 


