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Referat 
 
REFERATSAKER 
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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.  
 
Til sak nr. 12: Truls Jahnsen 
Til sak nr. 13: Bernt H Olderskog, Vidar Løfshus og Brit Baldishol 
Til sak nr. 14: Vegard Ulvang. 
 
Forfall: Ingen.  
 
 

REFERATSAKER 
 

9.   Styremøte nr. 23, Fagmøtet på Hamar, og styremøte 01, telefonmøte 26. juni 

 

 Fagmøtet Ikke behandlet sist.  

 Telefonmøtet 26. juni 

 Referat Langrennsadministrativt møte. 
 

Referatene fra LK-møter er publisert på nett. Det ble mottatt noen kommentarer som ble 
rettet opp.  
Sakene nummereres fra første møte og framover, slik at dagens møte starter med sak nr. 9.  
 
Referatene fra Langrennsadministrativt møte: Vi diskuterte om LK ønsker å motta disse.  
Det ble konkludert med at referatene sendes ut til LK fram til nyttår, så kan vi heller vurdere 
ordningen på nyåret.  
 
 

RAPPORTERING 

 
10.    Rapportering av virksomheten 

 

 Rapport fra administrasjonen. 

 Rapport fra landslagene v/Vidar.  

 Rapport fra juniorlaget (Åpen jr.samling). 
 
Rapportene var sendt LK før møtet.  
Dette gjelder også ”reisebrev” fra landslagene.  
Vi er enige om at LK blir stående på maillista for denne typen rapporter.  
 
LK diskuterte litt rundt ”Åpen juniorlandslagssamling”. Samlingen er populær, samtidig 
som det er mange andre samlinger rundt omkring. 
Vi bør prøve å gjøre dette til et godt ”møtepunkt” for juniorene.  
Kunngjøres tidlig, slik at klubber og kretser kan forholde seg til dato.  
Vi konkluderte med at vi setter av tid til en runde rundt Åpen Juniorlandslagssamling på 
Høstmøtet i oktober.  
 
Seniorlandslagene: Rekruttlagene har vært med elitelagene i hhv Oberhof og 
Hummelfjell. Sprintlaget menn har nylig vært i Trysil (litt lengre sprintløyper vil kreve litt 
mer ”tradisjonell” trening).  
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Kort informasjon rundt lagene, og støtteapparatet.  
Status på lagene (mht trening, skader etc) har vært bra gjennom sommeren. Noen få 
skader i sommer. Enkelte løpere har litt problemer med pust (astma) i fuktig luft.  
 
Kort informasjon rundt markedsarbeidet (se under sak 13 nedenfor).  
 
 

11.    Økonomirapport 2012. 
 
Månedsrapport for juli: 
Vi konstaterer at Langrenn pr. 31. juli ligger temmelig nær budsjett, mht både inntekter 
og kostnader. 
Inntekter hittil: 33.806, mot budsjettert 33.526. Brukt: 31.815 mot budsjettert 31.916.  
 
Vedtak:  
Tatt til etterretning.  
 

 

INFORMASJON 
 

12.      Status LK  

 
Truls Jahnsen fra administrasjonen informerte om NSFs organisasjon, lovverk, 
delegasjonsregler etc.  ”LKs rolle i Norges Skiforbund”.  
Denne gjennomgangen tok 2 timer, og var meget nyttig.  
Delegasjonsreglementet ble også utdelt skriftlig.  
 
Vedtak: 
En kortere versjon av denne gjennomgang bør presenteres på Høstmøtet.  
 

13.      Administrasjon 

 

 Organisering av administrasjonen 

 Bredde og utvikling (Per N)  
o Utdanning 
o Arrangement 
o Funksjonshemmede 
o Diverse prosjekter: jenteprosjekt, ungdom, m.m.  

 
o Avdeling:  

 Per Nymoen 
 Anne-Ragnhild Kroken (funksjonshemmede) 
 Kurslærere (innleid: Marthe Strøm Solli og Ingunn Fossmellem) 
 ”sekretær” (frivilligarbeider: Johanna Orth) 

 

 Markedsarbeidet (Bernt Halvard) 
o Mål: Norges beste sponsorobjekt 
o Litt om ”kommersiell fokus” 

 Profesjonalisering 
 Kundesamspill 
 Sikre egne inntekter og etablere egenkapital 
 Verdifokus 

 
o Forventninger til LK 
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 Nær dialog 
 Bidra på reiser etc 
 Ta kontakt ved behov 

 
o Avdeling:  

 Bernt Halvard Olderskog 
 Martine Thorleifsson 
 John Anders Gaustad 
 (.. og Åge) 

 

 Organisering av landslagene v/Vidar  
o Kort om organiseringen 

 
o Samarbeid med Olympiatoppen, formelt v/Tore Øvrebø. Øvrebø er vår 

”coach” i Olympiatoppen, og har ansvar for å følge oss opp.  
 

o Følge opp landslagene (ansettelser, planer, gjennomføring, følge opp 
trenerne  etc).  
 

o Litt rundt uttak:  
 Landslagsløpere er uttatt til 2 første WC 
 Sesonginformasjoner: Viktig dokument 

 
o Økonomi og stipendier 

 

 Juniorlaget v/Brit  
o Laget 
o Samlingsplan 
o Samarbeid med Tyskland 
o Åpen jr.landslagssamling 
o Skigymnas 
o Skigymnassamling 
o VM-gulljakke (5 jenter invitert på samling) 
o Økonomioppfølging avd 72.  
o Facebook 

 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

14.  FIS-møtene i Zurich 3.-7. oktober 

 
Vegard Ulvang redegjorde for FIS-organisering, møtestruktur, komiteer og 
underkomiteer, hvem som representerer Norge på møtene, og hvordan 
samarbeidet med LK i Norge er organisert (”Internasjonal gruppe”).  
 
Noen stikkord:  
- FIS Marketing, eierforhold til World Cup-rennene (enhetlig profil).  
- Vi må konstituere vår ”internasjonal gruppe” på nytt i hht ny LK 
- Litt om turrenn: World Loppet, og Ski Classics 
- Betydningen av ”et sterkt Tyskland” 
- ”Heltene” må kunne gå flest mulig disipliner 

 
Et par aktuelle temaer på høstens møter: 
- Premieutdeling i Sochi (avstander).  
- ”Tour”-VM hvert 4. år.  

 



LK-møte  02, 2012-2014, 26.-27. august 2012 Gardermoen 

 

5 
 

 
 
 

15. Konstituering av ny LK 

 
Arbeidsfordeling, hvem skal gjøre hva. 

- Toppidrett 
- Junior 
- Ungdom 
- Bredde 
- Utdanning 
- Anlegg 
- Økonomi 
- Marked 
- Kretser 

o Kretsbesøk: Vi diskuterte dette, og kom fram til at vi tar dette tema på 
Høstmøtet. Kanskje mest aktuelt at vi møter der hvor vi blir invitert.  
 

- Terminliste, arrangementer 
- Handlingsplan, strategiplan.  

 
LK diskuterte arbeidsformen. 
Et alternativ kan være at LK arbeider som et kollegium, dvs man behandler saker i fellesskap 
etter forarbeid av administrasjonen. Administrasjonen har ansvar for sine respektive 
områder.  
I en slik modell kan Adm  bruke enkeltmedlemmer i LK som ”sparringpartner” uten at det 
flytter ansvar og gjør rollene uklare – både for å sikre et en god nærhet til sakene og utnytte 
den kompetansen som finnes i LK. 
 
Rent foreløpig diskuterte vi følgende områder hvor de enkelte LK-medlemmer kan være 
”sparringpartner”:  

- Toppidrett, og terminliste senior: Torbjørn 
- Juniorvirksomhet: Nils Kristian 
- Bredde/Utv: Sissel 
- Økonomi og adm: Runa 
- Marked og interaktivitet/synlighet: Marius 

 
Det ble også diskutert å opprette et utvalg eller arbeidsgruppe for Utdanning, 
Treningsfilosofi, m.m.  
Det bør også vurderes å opprette en gruppe rundt ”Ungdom” (Ung i Sporet el.l.).  
 
LK diskuterte om det bør være ytterligere ett medlem i komiteen. Dette bør i så fall fremmes 
på Høstmøtet. Et komitemedlem oppnevnes i hht NSFs lov av Skistyret.  
De øvrige komiteer i NSF har 6 medlemmer.  
Det ble fastsatt dato for en del møter.  
 
Vedtak:  
Ovennevnte fordeling av ”områder” blir gjeldende fra nå av og inntil videre. Temaet tas opp 
igjen når vi møtes til strategidiskusjon på neste møte.  
Torbjørn kan gå videre med tanken om en arbeidsgruppe for utdanning og treningsfilosofi.  
LK forbereder en sak til Høstmøtet om oppnevning av et 6. medlem i LK.  
 
Møteplan: 
 

- LK-møte tirsdag 9. oktober fra lunch, og onsdag 10. oktober til lunch (Forberede 
Høstmøtet og lage forutsetning for strategi/handlingsplan) 
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- Høstmøte 26.-28. oktober (fredag kveld til søndag lunch) 
- Beitostølen 15.-18 november (pressekonf torsdag, renn & div fre-lø-sø) 
- Eventuelle møter utenom dette blir pr telefon 

 
 

16.  Terminlisten for 2012-2013 

Terminlistens Hovedpunkter ble kort gjennomgått.  
Det aller meste er nå ferdigbehandlet, det gjenstår en siste avklaring av noen distanser og 
stilarter.  
 
Vedtak: 
Per Nymoen avklarer de siste detaljene med landslagssjef og trenere, snarest.  
 

 

EVENTUELT 
 
 

17. Eventuelt 

 
 
Per N 
Ref, 29/8-2012 


