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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 
 

104.   LK-møte nr. 10b (Gardermoen 24. mai )  
 
Dette referatet ble gjennomgått og korrigert.  
Er nå publisert på NSFs webside.  
 

105.   Fagmøtet 24.-26. mai  
 
Referatet er publisert på nettsidene.  
Se også sak 110 nedenfor, hvor vi vil diskutere oppfølging av saker fra Fagmøtet, herunder 
møteform.  
 

RAPPORTERING 

106.    Rapportering fra virksomheten 
 
LKs virksomhet.  

 Fagmøtet (se sak 110) 

 FIS-møtene i Dubrovnik 

 Anlegg: Det bør gå et brev til kretsene om at de må huske det som skal gjøres 
innen Høstmøtet: 

o Anleggsoversikt, anleggsplan  
o Anleggsansvarlige i hver krets: Her bør vi sette opp en liste sentralt (vårt 

kontaktnett» på anlegg).  
o Vår generelle kontakt med kretsene om anlegg og anleggsprioriteringer.  

 

 Team Oslofjord 

 Ungdom: Etter et vellykket ungdomsseminar på Gardermoen, ønsker man å dra i 
gang en «Ung i Sporet»-gruppe igjen.  

 

107.    Økonomirapport. 
 
Økonomirapport pr. 30. april 2013 ble gjennomgått.  
Både inntektssiden og kostnadssiden ligger litt over budsjett. Resultat pr. 30. april er litt 
bedre enn budsjettert.  
Revidert budsjett for 2013 ble også gjennomgått.  
Vi styrer mot et overskudd på 1,397 mill, og et akkumulert overskudd på drøye 4 
millioner.  
 
Åge Skinstad ga en orientering om sponsorsituasjonen, og om forestående forhandlinger. 
 

INFORMASJON 
 

108.      LKs egen tid 

 

109.      Administrasjon 
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

110. Oppfølging etter Fagmøtet 24.-26. mai 2013 

 De oppgavene vi har gitt skikretsene, herunder anlegg 
Vi gjennomgikk dette under sak 106 ovenfor.  

 Saker som LK selv skal følge opp 
o Terminliste og arrangementer 
o Arrangør- og anleggsseminar 21.-22. september 
o Ung i Sporet 
o Råd og hjelp ved markedsarbeid (- Høstmøtet) 
o Andre temaer i hht referatene. 

 

 Møteorganisering: Vi diskuterte om vi skal gjennomføre Fagmøtet etter modell fra 
FIS-møtene. Først et «plenumsmøte», deretter parallelle «seminarer» over noen 
prioriterte områder (anlegg, ungdom, etc), og til slutt en oppsummerende fellesdel.  
 

111. Gjennomgang av saker til Skistyret 11. juni 

Langrennskomiteen gikk gjennom en del aktuelle saker som skal opp på Skistyrets møte i 
morgen 11. juni.  
 

112. Terminlistens Hovedpunkter 2013-2014     

Adm. gjennomgikk et forslag til distanser og stilart for Statoil Norgescup og en del andre 
renn. Noe var klart til Fagmøtet, men en del ting sto «åpent».  
Terminlistens Hovedpunkter vil bli publisert i ny utgave i løpet av juni. Vi arbeider med å 
innhente uttalelse fra alle aktuelle landslagstrenere.  
 
Vedr overnattingsproblematikk:  
Vi rapporterer at NM junior 2014, Mo i Rana, er kommet noe lenger når det gjelder å 
finne løsninger med innkvartering. LK vil følge opp dette videre i løpet av sommeren.  
Vedr Norgescuprennet på Nybygda så er det blitt avdekket at det finnes minst 125 flere 
plasser enn det man først hadde oversikt over.  Disse 125 plasser er nå stort sett belagt, 
men det har løst utfordringene for minst 1 skikrets.  
 
Langrennskomiteen diskuterte representasjon og tilstedeværelse ved renn, både 
innenlands og utenlands.  
Det ble laget en foreløpig oversikt over hvem fra LK som blir med på enkelte 
arrangementer utenlands. Denne listen oversendes landslagssjefen.  
Representasjonen ved Norgescup og NM tas opp på et senere møte.  
 
Langrennskomiteen hare mottatt innspill fra flere hold med ønske om at Terminlistens 
Hovedpunkter fastsettes tidligere. Praksis de siste årene har vært at arrangørsteder og 
datoer fastsettes i mars-april måned, da opplever man ofte at hotellene allerede har sagt 
ja til andre idrettsarrangementer eller møter/kongresser.  
LK vil prøve å ta hensyn til dette ved fremtidig terminlistearbeid. Man må huske at vi også 
er avhengige av internasjonale terminlister.  
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113. «Ildsjeler», og «Klubb-NM» 

Vi rakk ikke å behandle dette i forbindelse med Fagmøtet.  
Det var mottatt en del forslag.  
Her gjorde Langrennskomiteen vedtak etter en diskusjon.  
 
Vedtak:  
Ildsjeler for 2012-2013:  

- Nils Tore Andreassen, Troms 
- Heidi Sivertsen, Nord-Trøndelag 
- Tor Helge Hanssen, Sør-Trøndelag 
- Petter Hagen, Hedmark 
- Terje Nilsen, Oppland 

 
Vinner av Klubb-NM: NTNUI, Trondheim. 
 
De ovennevnte vinnere tilskrives og inviteres til Høstmøtet hvor de blir overrakt et 
diplom og en liten gave.  
 

EVENTUELT 
 

114. Eventuelt           

 
Per N 
13/6-2013 


