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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.  
Vidar Løfshus til sak 31.   Terje Lund til sak 35.  
 
 

REFERATSAKER 
 

30.   LK-møte nr. 4, Høstmøtet 

 
Referatet er publisert på nettsidene.  
Inge ytterligere merknader. 
 
 

RAPPORTERING 

 
31.    Rapportering av virksomheten 

 Rapport fra landslagene v/ (Åge eller) Vidar, kl. 14.00.  
o Fornøyd med behandling av høydehusdiskusjonen på Høstmøtet 
o Flere gode (lovende) resultater i går (10 og 15 km F). 
o Flere rekruttløpere virker lovende. 
o WC-lag til Gällivare er nesten klart.  
o Kort diskusjon rundt noen detaljer ved rolleavklaringer. 

 

 Øvrig LK-rapportering 
o Den norske langrennsboka utgitt 
o Nasjonal terminliste under kontroll 
o Terminliste Norgescup rulleski i 201 3 under arbeid 
o Langrennsmagasinet ”Løype” er utgitt. Tanken er å fortsette med dette 

hvert år framover, dette kan tas opp på et senere møte.   
 
 
 

32.    Økonomirapport 2012. 
 

 Månedsrapport for oktober 
Meget foreløpig rapport pr. 31. oktober:  

o Kostnader pr. 31/10: 48,1 mill, mot budsjett 46,4.  
o Inntekter pr. 31/10:  49,9 mill, mot budsjett 50,1 (Antagelig ikke alt kommet med) 

 
Estimat for årsresultat: 

o Inntekt:  62,4 mill  Kostnad: 59,5  Resultat: + 2,9 mill 
o (Tidligere estimat var et resultat på +3,7 mill) 

 

 LK må rapportere til Skistyret at det blir endringer i både inntekts- og 
kostnadssiden i forhold til opprinnelig budsjett.  
 

 I løpet av vintersesongen må LK sammen med Markedsavdelingen diskutere 
hvordan vi kan legge strategier for det fremtidige markedsarbeidet.  
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 Rutiner etc for økonomi, v/Runa.  
Det ser ut til at rutiner og rapporteringsrutiner er blitt mye bedre enn før. Men 
ennå gjenstår en del for at vi skal si det er bra nok.  
Diskusjon om ”controller”-funksjon: den som skal påse at alle poster er kommet 
med når det rapporteres.  
Vi må få enda bedre orden på alle budsjettposter, utfaktureringer, og 
kostnadsposter. Runa vil jobbe tett sammen med Åge og økonomiavdelingen om 
dette en tid framover.  

  
 
Vedtak:  
Tas til etterretning.  
Følges opp av Runa og Åge.  
 

 

INFORMASJON 
 

33.      Status LK  

 
Det er kommet mange tilbakemeldinger på godt gjennomført høstmøte.  
Vellykket at møtet inneholdt noe ”spesielle temaer”.  
Vi har fått innspill gjennom bl.a gruppearbeider, som LK nå kan jobbe videre med.  
På Fagmøtet i juni 2013 må vi ”rapportere” på det som er (og skulle vært) fulgt opp.  

 
Ungdomssatsing: Marius jobber med å etablere en gruppe og gjennomføre et første møte. 
Arbeidsgruppen kan selv definere oppgaver.  
Ønske er å få til et arbeid som kan være mer kontinuerlig, ikke avhengig av skifte av LK.  
Det kan (bør) knyttes nærere kontakt mellom denne gruppa og arbeidsgruppen for 
utdanning. Det kan også jobbes med sosiale medier og andre aktuelle temaer.  
 

 
Aktuelt å ha et utvalg som skal se på dette med ”langløp” (turrenn, etc).  
Dette kan tas opp senere i forbindelse med en samlet strategidiskusjon.  
 
Vedtak:  
 
Følgende arbeidsgrupper er oppnevnt:  

- Utvalg for anlegg: Sissel Sveen Frogner, Torbjørn Broks Pettersen, Hermod 
Bjørkestøl. 

 
- Utvalg for utdanning: Øyvind Sandbakk, Nils Kr. Nakstad, Vidar Løfshus, Arne 

Ulvang, Ingunn Fossmellem, Per Nymoen.  
 

- Et eventuelt utvalg for ”langløp” tas opp igjen senere 
 

- Marius kommer tilbake med forslag til organisering av arbeidsgruppe for 
”ungdom”.  

 
 

34.      Administrasjon 

 
Ikke behandlet 
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

35.  Avtale med Norges Skiskytterforbund vedr åpningshelg på Beitostølen 

 
Arrangementsavdelingen i NSF arbeider med videreføring av samarbeidet med Beitostølen 
om åpningsrenn. I dette opplegget inngår samarbeidsavtalen med skiskytterforbundet om 
arrangementet av åpningsrennet. Denne samarbeidsavtalen har vært gjeldende for de to siste 
sesonger, men går nå ut.  
Samarbeidet med skiskyting har vart i 6-7 år. Arrangementsavdelingen har vurdert ulike 
sider ved saken og anbefaler at vi ikke viderefører samarbeidet.  Hvis NSF gjennomfører  
åpningshelgen alene og med dagens omfang  kreves det noen ”friske midler”, som de mener 
det bør være realistisk å få på plass. 
 
Vedtak:  
Langrennskomiteen støtter anbefalingen fra arrangementsavdelingen og anbefaler at NSF 
ikke skal fornye samarbeidsavtalen med skiskytterforbundet om Åpningshelgen.  
LK er positive til at Arrangementsavdelingen inngår avtaler med Beitostølen og NRK om 
gjennomføring av åpningshelgen i langrenn.  
 
 

36.  Søknad Langrennsportens Venner 

 
Søknad er utarbeidet, og er sendt LSV før møtet.  
Gjelder søknad om støtte til videreføring av Treningsfilosofiprosjektet. 
 

37.  Møter framover 

 
LK-møte nr. 6, tirsdag 11 desember i Oslo (møtestart fra lunchtid).  

Arbeide videre med Handlingsplan: De områdene som skulle ”løftes”: Anlegg, 
kompetanseutvikling, bredde/rekr 
Møter i arbeidsgrupper skal være gjennomført.  

 
NM på Vang:  

  Møter:  

 Trenerseminar torsdag 

 LK-møte? 

 Andre møter? 

 NM-middag med støtteapparatet. (det er bestilt til fredag). 
 

38.  Representasjon på renn 

Følgende er til stede før jul:  
- BUL-sprinten (Åge lørdag, Sissel søndag) 
- Skandinavisk Cup Sjusjøen: Sissel Sveen Frogner. (Andre fra LK vil være til stede).  
- Statoil Norgescup jr Steinkjer: Nils Kr. Nakstad 

 

EVENTUELT 
 
 

39. Eventuelt 

 
 
Per N 
11/11-2012 


