
 
 

Referat:  

Dagsorden vårmøte 27. april 2022 kl 19.00 på Lampeland Hotell 

1. Info fra forbundet ved Håkon Engstu 

Håkon hadde bl.a. dette å dele med oss: 
Det legges merke til i forbundet at Buskerud jobber bra og leverer flotte utøvere til å 
representere Norge i internasjonale renn. 

Geilo får NM 2024 – 3.-7. april. 

Det jobbes frem mot tinget i Stjørdal i juni og det ønsker deltakelse fra klubbene på tinget 
fordi vi nå skal behandle ny langtidsplan. Det blir gjennomgang av denne på Teams før tinget 
slik at klubber og krets kan få en innsikt i planen og eventuelt komme med innspill. 

Forbundet ønsker å bruke mer tid og krefter ut mot klubb og krets, bla med møter på Teams. 

NM Stafett – må gi mulighet til at alle som vil får lov til å gå. Både Jr NM og Sr NM. 
 

2. Sparebank1-cup (v Gaute) 

Gjennomførte 5 rennhelger denne sesongen. 
 
Innspill til terminliste: 
Prøve å unngå vinterferien (Lier/Hønefoss). Ofte bedre snøforhold litt tidligere i 
Hovsmarka (Hønefoss) 
For Simostranda var det fint med renn etter jul. Da har man nok snø. 
Samarbeide/koordinere med f.eks. Telemark/Vestfold om kretsrenn - KM? 
Legge til rette og utfordre ungdom/junior til å stille, gjerne på KM. 
Rulleskirenn – legges sammen med kretssamlinger? 
 
Styret tar gjerne imot innspill til terminlistene. 
Styret lager forslag til terminliste. 
Forslag legges frem og vedtas på høstmøtet. 

3. Rekruttering v/ Charlotte  

Antall lisensbetalende utøvere siste år viser en klar nedgang. Størst frafall blant gutter – 

jentene er ikke like mange, men samtidig er det færre som slutter. 

Klubbens ansvar opp til 12 år. Kretsens hovedansvar 13-16 – sammen med klubbene. 

MOT samlinger med støtte fra NSSF er viktige samlingspunkt og får veldig bra 

tilbakemeldinger. 

 



 
Arrangere trenerkurs/TD kurs 

Leie inn profesjonelle trenere og utdanne egne trenere 

 

Samlinger på tvers av klubber er har stor verdi. 

Viktig med foreldre på slike samlinger. Foreldre må være med, legge til rette, veilede, lage 

mat, trøste, motivere og engasjere. 

4. Samlinger 13-16 2022. Orientering ved Anders Hørthe 

Engasjere foreldre tidlig! 

Nye foreldre  - «Foreldretrenerutdanning» på samlingene 

Junisamlingen er MOT samling. 

 

5. Eventuelt 

Lier må stille med kandidat til valgkomite. Må meldes inn til BSSK styret inne 30. mai.

   

Referent: Bjørn Winsvold 


