
Fremtidas langrenn ?





Skisporten
Vår viktigste kulturarv.



«Kan der tenkes noget sundere og renere end 
på en frisk vinterdag at faa skierne under 
fødderne og stryge til skogs ?
Er det ikke ligesom hele kulturlivet skyldes ut af
sinnet og ligger igjen med byluften der langt 
bag- man gror sammen med sine ski og naturen. 
Det er noget, som utvikler ikke alene legemet, 
men også sjælen, det har dybere betydning for 
et folk, end de fleste aner, dette.»

Fridtjof Nansen  1888



Langdistansen rører ved de enda dypere lag, den rører 
ved kampen for å overleve. Den er like gjerne  hentet 
fra Finnmarksvidda eller Trysil skogene som fra 
Morgedals-jordene. 
Den bærer bud fra den evige sne. Det henger et ekko 
av Nansen røst over femmila:» Vestkysten eller 
døden»
Det var langdistansene, først over Grønland og 
Polhavet, siden mot sydpolen som la grunnlaget for 
Norges ære. 
Det er på 50 kilometeren premieidretten kommer 
virkeligheten nærmest. Det er der leken blir alvor.

Thor Bomann- Larsen
Den evige sne.
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Skisporten er vår

Det er både naturlig og riktig at vi er 
skeptiske til alle nye forslag.



Fra en runde alene i skogen
til TV produserte og tilskuervennlige 
fellesstarter…….



Store endringer i min tid.

• 1974 -Glassfiberski
• 1986 -To grener- Klassisk og skøyting
• 2001 -Sprint
• 2002 -Fellesstart 



Løypepreparering og utstyrsutvikling
er den viktigste årsaken til endringene



Anlegg og løyper
1952

Ø 10 menn startet 2 timer før konkurransen 
og tråkket løype

1966
Ø Snøscooter preparering uten sporsetter

1968
Ø Første spormaskin

1972
Ø Dobbespor

1982
Ø15 km menn: En runde
Ø30km: To runder,
Ø50 km: To  runder



Anlegg og Løyper

– 1994 Fokus på lange og krevende motbakker.
» 50 km 3x 16.7km 
» Stadion i skogen

– 2005 Oberstdorf 
» 9 m brede løyper tilpasset fellesstart
» 30 km:  8 x 3,75km - 50 km: 6x 8.3 km

– 2010 Fokus på svinger og utforkjøringer
– 2011 Tilbake til røttene

» Nordmarkas bratte kneiker og krevende terreng -
tilpasset fellesstart 



TV styrer hele greia…..???Dagens skistadioner bygges i  
hovedsak opp rundt to ulike

sløyfer av 3,75 km





Fokus for dagens løypekonstruksjon 

• Utfordre langrennsløperens ulike egenskaper
– Ulike teknikker
– Utholdenhet
– Sprint/ taktomslag

• Rettferdig konkurranse
– Brede nok løyper
– Unngå krasjpunkter

• Forskjell på fellesstart/ intervallstart



Jævla FIS....



18



Hvem er FIS ?

• 17 nasjoner i langrennskommiteen som 
bestemmer:

•Konkurranseregler og 
terminlister

• Eier kun verdensmesterskapene
• Overskuddet betales tilbake til de nasjonale 

forbund
• 40% av inntektene kommer fra IOC



Hvem er FIS ?

• Alle skirenn er FIS renn og arrangeres etter FIS regelverk
• NB! Også turrenn/ langløp/ Ski Classics
• Juryen som ledes av en FIS utdannet og sertifisert TD passer på at 

reglene overholdes.
• I verdenscup og VM/ OL må du meldes på av ditt nasjonale forbund
• I «popular races» kan du også representere firmaer/ sponsorer etter 

nasjonal godkjenning.



Nytt fra FIS

• Konkurranseprogrammet 
• SPRINT
• 10/15 KM
• 15/ 30K SKIATHLON
• 30/50M
• LAGSPRINT OG STAFETT

•Vil bestå så langt jeg ser....
•Klassisk overlever ennå noen år...
• Kvinneprogrammet vil bli diskutert
• Store endringer diskuteres for å gjøre det billigere å nå startstreken



• Fremtidas utfordringer
– Finne kompromisser mellom  vår historie, kultur, 

tradisjon og kravet til synlighet i media

– Vi må holde langrenn samlet som en gren
• Finne kompromisser mellom klassikere, skøytere, 

distanseløpere og sprintere



«Moderne mennesker trenger å komme seg ut i 
ordentlig natur, og ikke bare være på arenaer tapetsert 
med reklame.
Det er nettopp kontakten med naturen som er 

langrennssportens egenart. 
Er det bare lurt å snauhogge og strigle alle omgivelser 
der verdenscupens løpere kjemper? 
Hva står man til slutt igjen med- et kastrert produkt-
en person som har tatt plastiske operasjoner, en som 
er identitetsløs og misfornøyd fordi en ikke 
gjenkjenner seg selv.»

Thor Gotaas



Alene i sandkassa ??
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Fremtidige utfordringer

• Avhengig av land med interesse og økonomi 
til å arrangere verdenscup

• Live TV  rettigheter  holder seg i pris -
foreløpig

• Vår suksess har vært synlighet på 
riksdekkende kanal
– T dski på to forskjellige kanaler er ikke 

heldig
• Vi trenger gode skiløpere i mange land
• Vi trenger profiler og dueller
• Vi trenger ikke flere dopingsaker
• Vi trenger snø...

• Vi trenger løypekjørere
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Fremtidige utfordringer

• Vi må utvikle sporten sammen med resten av verden

• Vi må være synlig på de store TV kanalene 

• Det eneste argumentet for å arrangere 5 mila i Kollen 
som intervallstart er kulturhistorie
– Men det er et godt argument !



Fremtidige utfordringer

Snø og vinter
Skismøring/Fluor
Økonomi

11/8/18 Footer 28



Fremtida krever mer

• Tilrettelegging

•Tilrettelegging

•Tilrettelegging





Tørre å anbefale
riktig bevegelsesform



Riktig utstyr



Grunnpreparering 
og helårsanlegg 
blir viktigere og 
viktigere med dårligere
vintre 










