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INNKALT:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim 
Fra administrasjonen: Åge Skinstad, Per Nymoen  (unntatt sak 75).  
Vidar Løfshus til sak 78 og 79 
 
 

REFERATSAKER 
 

72.   LK-møte nr. 08 (Gardermoen 12. mars)  
Referatet er publisert på nettsidene.  
Ingen merknader.  
 
 
 

RAPPORTERING 
 

73.    Rapportering av virksomheten 

 
LK skal ha egen presentasjon for skistyret onsdag 10. april. Her vil det bli lagt vekt på 
breddevirksomhet og på Treningsfilosofiprosjektet.  
 
LK konkluderte med at vi lager en kort rapport på de områdene vi er bedt om å fokusere 
på:  

- Anlegg 
- Kompetanseutvikling 
- Rekruttering/frafall 
- Kommunikasjon 

 
 

74.    Økonomirapport 2012. 
Siste månedsrapport ble kort gjennomgått.  
Det er i løpet av årets 3 første måneder et overforbruk, som i hovedsakl skyldes utgifter 
under VM, Junior-VM og Tour de ski.  
Det er også generert økte inntekter, som følge av endringer i sponsorstrukturen og nye 
samarbeidsavtaler (Eiendomsmegler 1 Trøndelag, og Tine).  
 
LK styrer fortsatt mot et akkumulert overskudd pr. 31.12-2013 på 5 millioner.  
 

INFORMASJON 
 

75.      LK s egen tid 

Denne saken ble behandlet separat.  
 
 

76.      Administrasjon 

Ikke behandlet.   
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

77. Årsberetningen for 2011-2012 

 
Vi har ikke fått noen frist, men av erfaring kommer denne saken med kort frist i April måned.  
Det er gitt muntlig beskjed om at beretningen skal skrives etter «samme mal som tidligere».  
 
Vedtak: 
Åge og Per N skriver et forslag som LK godkjenner.          
 
                         
 

78.  Organisering og strategi for landslagene 2013-2014 

 
Kort redegjørelse v/ Vidar Løfshus 
Evalueringsmøte med sprintlaget gjennomført. Det pågår også evalueringer med øvrige lag. 
Det er også gjennomført en skriftlig evaluering, denne er for tiden under gjennomgang.  
Langrennskomiteen diskuterte en del spørsmål og kom med innspill. 
 
Vedtak:  
Saken følges opp under møtene neste uke (Berlin), og LK holdes løpende orientert.  
 

79.  Forberedelse til møter i Berlin 

Innledning v/ Vidar Løfshus: 
Det er berammet møter fra torsdag 11/4 til lørdag 13/4. 
Hver trener/avdelingsleder rapporterer.  
Diskusjon om uttakskriterier og uttak.  
Organisering av trenerteamet.  
Torbjørn Skogstad deltar fra LK.  
 
Vedtak:  
Tatt til etteretning.  
 
 

80.  Regionale team 

Innledning v/Sissel Sveen Frogner.  

LK konstaterer at mange av løperne på Team Nord-Norge, Team Trøndelag og Team 

Lillehammer (Innlandet) har hevet seg resultatmessig. Slik sett har første år med alle 3 

team vært vellykket.  

 

LK diskuterte disse teamenes fremtid.  

Noen punkter som til dels oppsummerer tidligere retningslinjer.  

 

 Vi skal til enhver tid ha de beste på våre landslag, og for å kunne klare dette: 

o Et forutsigbart system for alle i langrenns-Norge; fra kretslag til landslag 

o Et godt forankret rekruttlandslag 

o 4 Regionale Team forankret i egen organisasjon  

o Juniorlandslag 

 

Regionale team skal bidra til å forsterke løpernes forutsigbarhet for videre satsing fra 

junior til seniornivå og videre.  Det er et mål at regionale teamløpere oppnår WC 
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deltagelse, og at de har mål og ambisjoner om å nå rekrutt- og landslag.  Regionale team 

er forankret som et viktig ledd i skiforbundets sportslige satsing fram mot landslag.  

 

 Finansiering; sponsorer, skiforbundet, kretser, klubb/løper, evt. offentlig støtte. 

 

 Teamene eies av dedikerte eierkretser 

 

 Potensielle løpere må tilhøre en av eierkretsene og aller helst bo på Team-

stedet(utdanning) 

 

Langrennskomiteen diskuterte økonomien, og prinsippene for uttak/valg av løpere.  

Det var enighet om at vi ikke kan ha nøyaktig samme modell i alle landsdeler (lokale 

forhold, herunder klubbstrukturen,  er avgjørende). Imidlertid viktig å holde et høyt 

sportslig nivå, og å etablere gode og velfungerende team. Løpere på laget bør bo i 

landsdelen, og må bidra inn i laget.  

 

Vedtak:  

De regionale teamene følges opp av Sissel og av de som sitter fra LK i styringsgruppene 

for hvert team.  

 

81.  Møtegodtgjørelse til LK-medlemmer      
    

 
Vedtak:  
LK følger samme sats som Skistyret.  
Er det behov ut over dette, eller spesielt tidkrevende oppgaver, kan man vurdere å dekke 
faktiske utgifter (tap).  

 

EVENTUELT 
 

82. Eventuelt           

 
Kommende LK-møter:  
 
30.april (avstemt i forhold til Skistyrets møte 2.mai) 
Oppsummering evaluering med fokus på tiltak  
Endelig strategi for sesongen 2013 
Forberedelse fagmøte  
 
24.-26. mai:  
Fagmøte 
 
 4.juni (avstemt i forhold til Skistyrets møte 11.juni) 
 
Per N 
08/4-2013 
 


