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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 
 

61.   LK-møte nr. 07 (Vang 26. januar )  
Referatet er publisert på nettsidene.  
 
Det ble levert en innstilling fra LK vedr lønn til Langrennssjef, om godtgjørelse til LK-leder. 
Skistyret har senere gjort vedtak som er i tråd med denne innstillingen.  
 
Utover dette ingen merknader. 
 
 

RAPPORTERING 

62.    Rapportering av virksomheten 
 

 
Langrennskomiteen har fått tilsendt følgende rapporter om virksomheten siden forrige 
møte:  
Rapporter fra VM (organisering og gjennomføring) og landslagenes virksomhet 
Rapport vedr markedsarbeidet 
Rapport vedr Junior og rek.lag 
Rapport vedr bredde og utvikling 
Rapport vedr funksjonshemmede 
 
Evalueringsprosessen  våren 2013 ble skissert. Det starter med møter i Falun, deretter 
under NM del 2, i Berlin 10.-14. april.  
Nye lag offentliggjøres 19. april på Geilo (Skarverennet). 
Evaluering og planlegging fortsetter med bl.a møter i Oslo 23.-26. april.  
 
VEDTAK:  
Det skal lages en mal for virksomhetsrapporteringen. Avdelingsledere rapporterer etter 
denne malen og sender til Langrennssjefen månedlig.  
Det skal lages noen enkle spørsmål for bruk under evalueringen, disse sendes LK for 
kommentarer. 
 
 
 

63.    Økonomirapport 2012. 
 
Her foreligger nå regnskap for 2012, som sendt til revisor. 
Regnskapet viser et overskudd på drøyt 3 millioner.  
For perioden 2009 til 2012 er det et samlet resultat på 3,3 millioner.  
Langrennskomiteen har fått tilsendt vedlegg som viser regnskapet 2012 detaljert.  
 
VEDTAK:  
Tatt til etterretning 
For å sikre full kostnadskontroll og effektive prosesser knyttet til regnskap og 
rapportering ber LK den administrative ledelsen i langrenn om å foreslå tiltak i 
samarbeid med skiforbundets sentrale ressurser innen regnskap. 
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INFORMASJON 
 

64.      Status LK  

 
Kun korte kommentarer denne gangen. 
 
 

65.      Administrasjon 

 
Her hadde LK en diskusjon om forbundets websider og nytt prosjekt vedr dette.  
Det er også klart at langrenn bør ha en egen person på heltid som kan betjene 
informasjon, både det på web og annen informasjon utad.  
Langrenn trenger en «utøvende» informasjonsmedarbeider. 
 
LK må formulere sitt behov i forhold til dette.  
 
VEDTAK: 
Torbjørn tar dette opp med sentraladm, og saken diskuteres på neste LK-møte.  
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

66. Budsjett for 2013 

LK gjennomgikk budsjettet for 2013 slik det foreligger  pr. nå.  
LK har fått tilsendt vedlegg som viser budsjettet i detalj.  
Budsjettet legger opp til et overskudd i 2013 på 0,9 mill.  
Samlet etter perioden 2009-2013 et overskudd på drøyt 4 mill.  
 
VEDTAK:  
LK fremmer det foreliggende budsjett for Skistyret.  
 
 

67. Dopingsaken 

Det vises til saken som har versert i media på bakgrunn av SVTs «såkalte» dokumentar.  
Skipresident Erik Røste redegjorde for det som var skjedd i forbindelse med dette tema i VM-
perioden.  
 
Erik innledet med å gjennomgå saken som verserte i NRK i november 2012. Saken ble 
avsluttet med NRKs beklagelse 12. februar 2013.  
Saken i SVT (i VM-perioden) startet med noen reporteres besøk i Norge i januar 2013. Møte 
på Ullevål Stadion 12. februar.  
Rasmus Damgaard og Peter Hemmingson (FIS), samt Arne Ljungkvist (WADA)  har vært 
engasjert i saken, og avviser alle påstander i SVT.  
Programmet sendt på SVT 26. februar.  
Onsdag 13. mars 09.30 holdes en pressekonferanse på Ullevål Stadion, hvor NSF (ved bl.a 
lege Ola Rønsen) vil legge fram dokumentasjon.  
NSF vil vurdere å forfølge saken rettslig overfor SVT og Bengt Saltin.  
 
VEDTAK: 
LK tok saken til orientering. 
Langrennskomiteen mener saken er ryddig håndtert med tydelig budskap utad. LK er 
opptatt av full åpenhet om alle forhold og oppfordrer til dette også i spørsmålet om 
doping/blodverdier. LK bidrar gjerne i den videre håndtering av saken.  
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68. Terminlisten for 2013-2014 

 
Terminlisten ble publisert på websiden den 5. februar.  
 
LK diskuterer nå bl.a  følgende saker:  

- Noen datoer bør justeres, bl.a etter diskusjon med Sverige om Skandinavisk Cup 
- Spørs om noen renn bør «splittes» (separere junior og senior, er antydet i oppsettet) 
- Fått noen tilbakemeldinger om datoen for NM junior («kolliderer med Birken») 
- Tildeling av arrangementer: Et tilfredsstillende antall søknader er mottatt vedr «gule» 

helger (Norgescup etc). 
 

Torbjørn Skogstad og Per Nymoen har arbeidet med terminlisten  og rennsøknadene fram til 
møtet.  De har et foreløpig forslag til tildeling av Norgescuprenn, men det er en del saker som 
bør diskuteres med arrangørene før tildeling formelt foretas. Dette kan gjelde innkvartering, 
løyper, og annet.  
 
VEDTAK: 
Torbjørn og Per følger opp med søkerne så snart som mulig. Vedtak bør gjøres så snart de 
nødvendige spørsmål er avklart.  
 
 

69. Strategier 2013-2014 

Anlegg  (Sissel) 
Sissel gjennomgikk presentasjon «Handlingsplan Anlegg»: 

 Forvalte skipolitisk dokument/vedtatt strategi og målsetting innenfor anlegg 
 NSF Handlingsplan 
 LKs rolle og oppfølging av handlingsplan anlegg gjennom eget anleggsutvalg 
 Konkretisering av mål for videre arbeid på kort og lengre sikt innenfor 

strategiperioden 
 LK/Anleggsutvalg med egen handlings- og aktivitetsplan 
 Samarbeid, samspill og kommunikasjon med anleggsrådgivere, TDer, kretser 

og øvrige ressurser i org. 
 Kretsene skal ha sentral rolle i f m utvikling av anlegg 
 Felles arenaer og møteplasser for faggrupper og kretser 
 Gjennom strategiperioden benytte signaler og innspill fra Fagmøtene 
 Konkret etablere og utvikle verktøykassen for å forenkle krets/klubbers 

planlegging og gjennomføring av anlegg 
o Prosjektgjennomføring 
o Sjekkliste spillemidler 
o Idrettsfunksjonell godkjenning 

 Anleggsoversikt/plan pr krets.  Anleggsutvalg krets/ressurs langrenn 
 Vurdere kommersielle anleggs- og finansieringsløsninger (pakker) 
 Benytte TD- og løype-kompetanse i forkant av tildeling av arrangement 

Nytt møte Anleggsutvalget i uke 16. 

Kompetanseutvikling (Nils Kr) 
Nytt møte i utvalget mandag 18. mars. Presentasjon kommer etter møtet.  
Prioriteringer:  
- Utviklingstrappa 
- Formidling 
- Trenerløypa, oppdatering av trenerutdanningen 



LK-møte  08, 2012-2014, 12. mars 2013 Gardermoen 

 

5 
 

- Samspill med videregående skoler. Brit jobber med dette 
- Samspill med Høyskoler og universitet 

Rekruttering/ungdomssatsing (Marius): 
- Har prøvd å spille inn overfor Ungdoms-OL, ikke fått respons 
- Vanskelig å få samlet det gamle utvalget. Vi bør vurdere om en ny gruppe bør opprettes.  
- Vurdere om vi bør hente ressurser fra «klubber som jobber bra». («Gode historier» til Fagmøtet 
f.eks).  

Kommunikasjon:  
Se under sak 65 ovenfor.  

Strategi for laguttak: (Åge)  
Uttakene vil bli satt opp under møtene i Berlin 11.-12. april.  
LK diskuterte litt rundt størrelse/antall på lag.  
Lagene offentliggjøres 19. april.  
LKs foreløpige konklusjon er at vi ikke gjør noen vesentlige endringer i antall løpere på 
lag, og i strukturen.  
Det må tas en runde med LK før uttak offentliggjøres.  

Sprintøvelser i VM vs World Cup (Åge):  
Vi diskuterte lengde og utforming på sprintløyper: Korte eller lange løyper. Bakker/klassiske 
løyper. Tendensen i mesterskap  
 
Samarbeide med Tyskland og gjerne flere nasjoner.  

Dette er forankret i LK og blir fulgt opp foran neste sesong. 

Det blir kanskje etablert samarbeid med Slovenia i nær fremtid. Det har vært kontakt med 

andre nasjoner (CZE, LAT,EST, osv.).  

 

VEDTAK: 

Utvalgene følger opp sine områder.  

Vedr opprettelse av evt nytt ungdomsutvalg: Torbjørn Skogstad, Marius Vegheim og Per 

Nymoen kommer sammen og legger en kort strategi fram til neste møte.  

 

 

70. LKs egen tid           

Kort møte med kun LK-medlemmene til stede.  
 

 

EVENTUELT 
 

71. Eventuelt           

 
Kommende LK-møter:  
 
5.-6. april:  
Fortsettelse Strategi med fokus på landslagene 
Regionale team 
Organisering hele virksomheten – inkludert fullmaktstruktur 
Markedsarbeid 
Struktur og laguttak 
Forberedelser til evaluering Berlin 
Årsberetning 
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30.april (avstemt i forhold til Skistyrets møte 2.mai) 
Oppsummering evaluering med fokus på tiltak  
Endelig strategi for sesongen 2013 
 
 4.juni (avstemt i forhold til Skistyrets møte 11.juni) 
Forberedelse fagmøte (?) 
 
 
Per N 
21/3-2013 
 


