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Langrennskomiteens møte nr. 01, 2012-2014 
Tirsdag 26. juni 2012 kl. 21:00-22:00 

Sted: Telefon 
 

Referat 
 
REFERATSAKER 
1.   Styremøte nr. 22, Fagmøtet på Hamar 

 
RAPPORTERING 
2. Rapportering av virksomheten  
3.   Årsregnskapet for 2011 og budsjettstatus 2012. 
 

 
 
INFORMASJON  
4. Status LK 
5.   Administrasjon 
  

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   
6. LKs representant i styret for Aker Achievement 
7.  Valget av ny LK 
 
EVENTUELT 
8.  Eventuelt 
 
 
 
VEDLEGG: 

- Økonomirapport, fremlagt på Fagmøtet 
- Organisasjonskart for administrasjonen i langrenn 
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-  
 
Til stede: 
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim 
Fra administrasjonen:  
Åge Skinstad, Per Nymoen.  
 
Forfall: Ingen.  
 
 

REFERATSAKER 
 

1.   Styremøte nr. 23, Fagmøtet på Hamar 

 
Ikke behandlet (tas på neste møte).  
 
 
 

RAPPORTERING 
 

2.    Rapportering av virksomheten 

 
Åge Skinstad orienterte.  
Kvinnelaget er på samling i Seiser Alm og fortsetter etter en uke med nok en uke i Livigno 
før de kommer hjem til ferie primo juli. Herrelaget (allround) har samling på 
Lillehammer i neste uke, i tillegg skal ca halve laget på vel 14 dagers tur til 
Pontressina/livigno delvis sammen med sprinterne senere i juli. Sprinterne hadde 
samling i forbindelse med Toppidrettsveka,  (Jr. på Sognefjellet denne uka), og reiser til 
14 dagers Pontressinatur (u/Øystein) i Juli. FH og rekruttlaget har vært på Sognefjellet og 
juniorlandslaget er der nå. FH rekrutt er samlet i Oslo akkurat nå. 

- Norgescup  på rulleski er TV sendt og 4 renn, nå sist med  Toppidrettsveka, er 
gjennomført. Blink Skifestival  vil med sine 3 renn 19-21 juli avslutte Norgescupen. 
Oslo Skishow som var det første rennet innbrakte 250 000 til Aktiv mot Kreft. 
 

- Trenerkurs T3 på Sognefjellet pågår nå, T1 og T2 foregår neste uke.  
- Sommerskiskolen for funksjonshemmede, Savalen 5.-10. august. FH landslaget 

deltar også på deler av skolen som motivatorer/inspiratorer. 
- Sjusjørullen 11. August er et nytt turløp på rulleski 
- Åpen jr landslagssamling foregår på Natrudstilen 13.-17. August 

Kunnskapsturneen ble avsluttet i Aure lørdag 23. juni. Vi har hatt over 20 stopp 
denne våren på skoler, hos idrettslag, på Akerdestinasjoner og 
høyskoler/universitet. 

- Øyvind Sandbakk jobber nå dag og natt med å få sluttført ”Den norske 
langrennsboka”, som skal bli den nye bibelen, der vi vil forsøke å få hele 
Langrenns-Norge til å jobbe etter de suksesskriterier og treningsprinsipper som vi 
hittil har lykkes godt med. Samtidig skal vi selvsagt fortsette med fremtidsrettet 
utviklingsarbeid. 

- I markedsavdelingen jobbes det aktivt med oppfølging av eksisterende 
sponsorater, utvikling av disse, forberedelser på å få inn nye og ikke minst 
produktutvikling. 
Det blir mindre markedsaktiviteter utover høsten, men dog et par ”sponsorturer” 
til samlinger i M.Europa.  

- På Dalseter, i Meråker og flere andre steder er det ”private” sommerskiskoler, som 
også har flere sentrale bidragsytere som instruktører. 
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-  
Åge  sender hver måned ut et månedsbrev med viktig info og sommerbrevet er nå under 
utarbeidelse. 
 
 
 

3. Årsregnskapet for 2011 og budsjettstatus 2012. 
 
Kort gjennomgang v/Åge.  
Økonomirapporteringen fungerer nå bra, for første gang på mange år.  
Hovedtallene ble lagt fram på Fagmøtet.  
 
Regnskapet for 2011 viser  inntekter på 51.372.000, og kostnader på 50.698.000. Positivt 
resultat 674.000.  
Samlet sett for perioden 2009-2010-2011 står vi med et positivt resultat på 255.000 
 
Budsjettet for 2012 er endelig vedtatt av Skistyret den 12. juni.  
Budsjettet har inntekter på 61,3 mill, og kostnader på 57, 5 mill. 
Etter 2012 planlegger vi å ha en positiv egenkapital på 4 mill.  
 
Se vedlagte budsjettrapport, den samme som ble fremlagt på Fagmøtet.  
 
Vedtak:  
Tatt til etterretning.  
 
 

 

INFORMASJON 
 

4.      LK  

 
Denne saken ble behandlet først i møtet.  
Torbjørn Skogstad ønsket den nye LK velkommen. 
De enkelte medlemmene presenterte seg selv kort.  
 
Vedtak: 
Neste LK-møte: 
Søndag 26. august kl 13.00 til mandag 27. august kl 13.00 
Park Inn på Gardermoen 
 
 

5.      Administrasjon 

 
Åge orienterte kort om organiseringen av administrasjonen.  
Foruten Åge selv, består den administrative ledergruppen av landslagssjef Vidar Løfshus, 
Sponsorsjef Bernt Halvard Olderskog, breddesjef Per Nymoen, og Bri Baldishol som 
assisterer langrennssjefen.  
 
Administrativt har de ovennevnte  et ledermøte ca hver tredje uke. 
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 
 
 

6. LKs representant i styret for Aker Achievement. 

 
 
Hermod Bjørkestøl har vært LK´s representant, men Hermod er nå gått av som LK-leder.  
Aker Achievements første styremøte er 21. august.  
 
Vedtak:  
Torbjørn Skogstad er oppnevnt av LK som Langrennskomiteens representant i styret for Aker 
Achievement.  
 
 

7. Valget av ny LK. 

 
På Fagmøtet ble det valgt 5 LK-medlemmer (Lederen velges formelt av Skitinget, de andre 4 
oppnevnes av Skistyret). Fagmøtet diskuterte om det burde velges et 6. medlem. Dette 
medlem kan i så fall oppnevnes av Skistyret.  
 
Vedtak:  
LK vurderer i løpet av sommeren om det bør foreslås oppnevnt et 6. medlem i 
Langrennskomiteen.  
 
 

 

EVENTUELT 
 
 

8. Eventuelt 

 
 
A: Kommersiell leder.  

Bernt Halvard Olderskog vil innstilles til å gå over i fast stilling (til nå i vikariat). 
 

B: Sissel informerer om at hun har vært i møte med Oslo, Akershus og Østfold Skikretser,  
som jobber med å få opprettet et regionalt team. Vi regner med at teamet er i gang fra 
mai 2013.  
 
 

Per N 
Ref, 28/6-2012 


