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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.  
 
 
 

REFERATSAKER 
 

18.   LK-møte nr. 2, 26.-27. august 

 
Ingen spesielle merknader.  
 

RAPPORTERING 

 
19.    Rapportering av virksomheten 

 
 

 Rapport fra landslagene  
LK gikk gjennom trenernes rapporter.  
LK bør diskutere visse ”strategier”, f.eks hva slags policy vi skal ha til uttak til 
World Cup, sammensetning av lag i fremtiden, osv.  
 

 Rapport fra juniorlaget (skigymnassamling). 
Rapporten gjennomgått.  
Rapporten nevner også prinsippdiskusjonen om skigymnas. Vi har fortsatt ikke 
tatt denne runden, alle aspekter både ved de eksisterende skigymnas og andre 
skoler med toppsatsing, bør vurderes nøye.  
Vi er enige om at rapportens spørsmål bør tas som gruppetema på Vårfagmøtet 
etter at LK tar en intern runde.  
LK konkluderte med at saken belyses grundig på LK-møtet i desember. Brit 
Baldishol (junioransvarlig) legger fram en redegjørelse. Brit er i ferd med å 
gjennomføre en besøksrunde. 
 
Rekruttlaget: Alt går stort sett bra. 
LK bifaller en evt endret policy ved uttak til Skandinavisk Cup (vil fremkomme i 
”Sesonginformasjoner””) 
 

 Rapport funksjonshemmede 
Landslaget trener bra.  
Torbjørn Broks Pettersens rapport gjennomgått.  
LK diskuterer dette med å gi laget tilstrekkelig oppmerksomhet. (”Bl. a ”være til 
stede”) 
 

 Aker Achievements Camp 
Dagsmøte med toppledere i AKER, store deler av langrennslandslaget, og noen fra 
Molde FK. Meget bra møte.  
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20.    Økonomirapport 2012. 
 
Månedsrapport for august (31. august) 
Månedsrapporten er gjennomgått, vi ligger noen hundre tusen bedre enn budsjett. Noen 
utgifter ikke medtatt, de kommer på septemberrapporten. Vi antar at vi etter september 
vil ligge omtrent på budsjett.  
Inntekter for 2012 forventes å bli 61.390.000. 
 
Septemberrapporten vil komme om en ukes tid.  
 
Vedtak:  
Tas til etterretning.  
 
 
 

 

INFORMASJON 
 

21.      Status LK  

 
På forrige møte diskuterte LK hvilke saksområder de enkelte LK-medlemmer skulle følge 
opp, og vi besluttet bl.a følgende, som retningsgivende inntil videre:  

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

 
LK diskuterte ovenstående, og det ble foretatt følgende endringer/tilføyelser 

- Handlingsplan: Runa 
- Utdanning: Nils Kristian 
- Anlegg: Sissel 
- Team: Sissel 

 
 
LK har også kommet fram til at man vil opprette underutvalg for utdanning, og underutvalg 
for anlegg (ledes av Sissel). Dette kommer man tilbake til etter Høstmøtet.  
 
Noen stikkord fra møtets øvrige gjennomgang: 

- Arrangørseminaret: 
o Arrangørene godt fornøyd med sin del. 
o TD-enes tilbakemelding: Trenger mer tid til rene TD-saker. Bruke TD-er med 

WC-erfaringer til å legge fram saker. Videoklipp. Ønske om TD-evaluering. 
 

- ”Internasjonal gruppe” (= våre FIS-representanter): Ledes nå av Torbjørn Skogstad. 
- Skandinavisk ”Tour”, arbeid med å få til dette i 2016-sesongen (Midt-Sverige, Midt-

Norge?).  
- Anlegg og anleggsrådgivere: Stor aktivitet ute, viktig strategisk område for NSF (og 

LK). Mange klubber går sammen om å bygge ut anlegg. Vi må bli enige om LKs rolle 
og strategi. Sak på Høstmøtet.  
 

- Marked: Marius vil bli brukt i en del ”operativ” jobbing mot markedsavdelingens 
aktiviteter.  
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22.      Administrasjon 

 
Her gjorde LK en ganske grundig gjennomgang sist. Derfor ganske kort denne gang.  
 
Åge refererte en del av markedsavdelingens virksomhet, herunder langtidsavtaler med de 
beste løperne, ”hospitality” under VM 2013, og arbeid med nye avtaler. 
LK deltok onsdag 10. oktober på deler av ”Langrennsforum” (møte med sponsorene).  
 
Ny innredning av  kontorene på Ullevål Stadion, vi i langrenn synes det fungerer OK. 
(Ikke alle er like fornøyd?). I Skistyret diskuteres det om man skal søke etter bedre egnede 
lokaler.  
 
 
 

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

 
Åge Skinstad og Torbjørn Skogstad ga en kort rapport fra møtene i Zürich. Se også under sak 
21 ovenfor.  
 
 

24.  VM 2013 Val di Fiemme 

 
Kort info om ”Kundeforberedelser” (sponsorarrangement). 
Det er ca ca 1.000 personer som har meldt seg som deltagere for sponsorreiser til Val di 
Fiemme. (Fra Spar og Aker, samt mange som reiser med Sponsor-Link) Det jobbes mye i 
markedsavdelingen med å gjøre dette til en god opplevelse for de som deltar. Torbjørn 
Skogstad, Åge Skinstad, John-Anders Gaustad m.fl vil ha ”vertskapsoppgaver”. 
 
 
 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 
 

25.  Budsjett for 2013 

Åge redegjorde kort for budsjettprosessen: 
  
25. sept: Grovbudsjett inntekter, og budsjettprinsipper, vedtatt i Skistyret 
19. oktober: LK må ha budsjettforslag klart, behandles av Skistyret 31. okt.  
5. desember: Endelig budsjettvedtak 
 
Administrasjonen anslår inntektssiden for langrenn til å ligge på 62.317.000 kr.  
Vi har som mål å gå med et overskudd på 3 mill også i 2013, da vil vi være ca 6 mill i ”pluss”.  
 
Vedtak:  
Ovennevnte tatt til etterretning. Administrasjonen utarbeider budsjettforslag til styremøtet 
31/10.  
LK-møtet i november brukes til å gå gjennom eventuelle justeringer i 2013-budsjettet.  

 
 
 

 

26.  Handlingsplan, strategidiskusjon 

Utgangspunkt: NSFs Skipolitisk Dokument (vedtatt på Tinget) 
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Handlingsplaner: 

- NSF sentralt skal ha en ”hoved-handlingsplan” (lages i okt-nov) 
- Komiteene skal lage sine Handlingsplaner fram til nyåret 2013 
- Iflg styret skal følgende områder ha prioritet: Anlegg, kompetanseutvikling, 

bredde/frafall, kommunikasjon.  
 
Skipolitisk Dokument 2012-2016: kjerneområder: 

- Breddeidrett 
- Toppidrett 
- Arrangement 
- Anlegg 
- Kompetanseutvikling 

 
Rammevilkår og støttefunksjoner 

- Økonomi 
- Internasjonalt arbeid 
- Info og kommunikasjon 
- Organisasjon 

 
 
Grenenes handlingplaner: 

- Første punkt er at det skal bli laget en mal for disse planene (innen 31. oktober) 
- På Høstmøtet bør vi utfordre kretsene vedr behov, spesielt innenfor de områdene vi 

vil prioritere (anlegg og kompetanseutv).  
- Skikretsene bør utfordres på hva de selv mener de må gjøre (ikke bare hva de skal få 

hjelp til av forbundet).  
 
 

Vedtak:  
Vi er enige om å ta utgangspunkt i 3 områder som skal ”løftes” i kommende periode:  

- Bredde/rekruttering 
- Anlegg 
- Kompetanseutvikling 

 
På Høstmøtet: LK innleder kort om hvert tema (noen tall etc). 
Eventuelt noen (klubb el.l.) fortelle om et vellykket prosjekt.  
Stille Høstmøtet noen spørsmål innen hvert tema. 
 
 

27.  Forberede Høstmøtet 

 
Arbeidsform, fordeling av oppgaver etc.  
 
Vi er enige om å foreslå at Torbjørn Skogstad leder møtet.  
En klargjøring av Langrennskomiteens rolle, og hvordan LK oppfatter sin rolle,  i 
organisasjonen og i forhold til administrasjonen, Nils Kr. vil forøke å holde et innlegg om 
dette på bakgrunn av Truls Jahnsens redegjørelse på forrige møte.  
 
”Pyramiden”: Tilfanget av rekrutter  anlegg  utdanning/trening  arrangement  
toppidrett.  
 
Temaer:  

- Utdanning, kompetanseutvikling 
- Anlegg 
- Strategier landslag/uttaksprinsipper 
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- Samarbeid NSF-skikretsene, hvordan imøtekomme skikretsenes behov 
- Handlingsplan, strategier 
- Sesonginformasjoner 
- Åpen juniorlandslagssamling 
- Juniorarbeidet generelt? Skigymnas? 
- NSFs organisasjon, lovverk, delegasjonsregler (”kortversjon”) 
- Evt oppnevning av et LK-medlem nr. 6 
- Husk Ildsjeler og Klubb-NM, gaver 

 
- Rapporter/info: 

o Økonomi (lovpålagt at vi skal informere om det) 
o Generell LK-info 
o Terminlister 
o Nytt rennreglement 
o Markedsarbeid 
o FIS? 
o Annet? 

 
Vedtak:  
Saklisten til Høstmøtet utarbeides med bakgrunn i ovenstående og den diskusjon vi 
hadde på møtet, og sendes ut (publiseres) snarest.  
 
 
 

28.  Høydehus, høringsuttalelse 

 
Skistyret ønsker en uttalelse om dette temaet.  
NSF skal levere en uttalelse til NIF om temaet ved årsskiftet.  
LK forventes å levere en innstilling til Skistyret i løpet av oktober.  
 
 
Vedtak:  
Vi tar opp temaet på Høstmøtet.  
Det settes opp en argumentliste (”pro” og ”contra”), og vi gjennomfører en 
diskusjon på møtet.  
 
 
  
 

EVENTUELT 
 
 

29. Eventuelt 

 
Bonusordninger (trenere) 
LK ble enige om at man godtar videreføring av tidligere ordning, som kan evalueres 
på et senere tidspunkt.  
 

 
Per N 
12/10-2012 


