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Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 
Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen 

Kl. 15.00 – 19.00 
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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.  
Til sak 120 og 121: Stein Opsal og Bernt-Halvard Olderskog. 
 
 
 

REFERATSAKER 
 

115.   LK-møte nr. 12 (Oslo 10. juni )  
 
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 

116.    Rapportering fra virksomheten 
 
LK har fått tilsendt rapport fra de enkelte avdelinger.  
Her rapporterte vi fra aktivitetene i sommer: Samlinger, rulleskirenn, m.m. 
 
Tatt til orientering.  
 
  

117.    Økonomirapport. 
 
Månedsrapport fra 30. juni. Tatt til orientering.  
Vi avventer juli-rapport.  
 
Det er behov for enda bedre rutiner mht å sikre at man har fått inn alle bilag i rett tid etter 
hvert tiltak.  Runa Skyttersæter tar initiativ til et møte rundt dette.  
 
 

INFORMASJON 
 

118.      LKs egen tid 

 

119.      Administrasjon 

 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

120.  Representasjonsavtalen 

Avtale mellom Norge Skiforbund og representasjonsutøver. 
Denne avtalen skal behandles i Skistyret. 
Gjelder utøvere utenfor landslaget, som blir tatt ut til representasjonsoppgaver.  
Stein Opsal innledet om denne avtalen, som skal gjelde alle grener i Norges Skiforbund.  
LK foreslo noen få endringer. LK mener det bør være 1 generell avtale som gjelder for alle, 
med eventuelle nødvendige presiseringer i vedlegg.  
 
VEDTAK:  
Representasjonsavtalen med de foreslåtte justeringer, legges fram for Skistyret, etter at 
administrasjonen har bearbeidet teksten i tråd med diskusjonen i LK.  
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121.  Samarbeid med Petter Northugs team gjennom sesongen 

 
Etter planen vil det være 2 perioder i løpet av World Cup-sesongen, der Petter Northug ikke 
er med landslaget på World Cup eller OL.  Det ble diskutert hvilke markedstiltak som kan 
settes i gang i disse periodene.  
 
Kommunikasjonsstrategi: LK legger opp til at kommunikasjon fra NSF Langrenn utad skjer 
ved Espen Graff og Åge Skinstad.  
 
 

122.  Rekrutteringsstrategi landslagstrenere 

 
VEDTAK:  
Torbjørn Skogstad, Åge Skinstad og Vidar Løfshus bearbeider denne saken og kommer 
tilbake til neste LK-møte med et utkast til strategi rundt dette.  
 
 
 

123. Tanker omkring regionlagssatsingen  
 

Kort notat fra Åge om dette (etter en vellykket fellessamling i Meråker).  
LK bør vurdere om man kan gå inn med ytterligere midler til hvert regionlag fra 2014-2015. 
Det er viktig å opprettholdet prinsippet om at finansieringen må løses lokalt.  
 
VEDTAK:  
LK forbereder en presentasjon til Høstmøtet rundt dette.  
Åge Skinstad og Sissel Sveen Frogner forbereder en sak til neste møte.  
 
 
 

124. Svar på brevene fra to klubber vedr jr- og rekruttlandslagsløpere  

LK gjennomgikk denne saken enda en gang.  
Vi har nå formulert et svarbrev, og dette sendes de angjeldende klubber snarest.  
 
 

125. Oversettelse av «Den norske langrennsboka» til engelsk.  

 
Hermod Bjørkestøl har gjort et forarbeid i kontakt med en oversetter (Ingrid 
Christophersen) og et forlag.  
Vårt underutvalg for utdanning har vist en viss interesse for dette prosjektet, da vi mener 
at Norge har et ansvar for å utbre kunnskap om langrenn. Noen mener også at det er et 
salgspotensiale, ikke minst i USA. 
Det er dog en del kostnader forbundet med dette. Oversetter skal ha betalt for jobben. 
Avtale med det britiske forlaget må avklares. Det samme gjelder rettigheter overfor 
forfattere og bidragsytere.  
 
VEDTAK:  
LK ber utdanningsutvalget utrede nærmere mht kostnader og inntekter. 
Inntektsmuligheter må analyseres og undersøkes (Salgspotensiale, samarbeid med FIS, 
støtte fra diverse fond, og andre muligheter).  
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126. Handlingsplanen          

 
UTDRAG SKISTYRESAK: 
Frist for innlevering av grenenes handlingsplaner er 22. oktober. 

De som imidlertid har ferdige Handlingsplaner leverer innen 15. august, slik at disse godkjennes i skistyret i 

august. 

 

Prosess Handlingsplaner i skiforbundet: 

 

*   Hver enkelt gren og krets skal utarbeide egen handlingsplan med konkrete tiltak innenfor de ulike 

strategiene. Disse skal være basert på Skistyrets Handlingsplan. 

*   Grenenes handlingsplaner skal godkjennes av Skistyret. 

*   Gren, krets og administrasjonen rapporterer inn status til skistyret etter endt sesong. Dette danner også 

grunnlaget for det som skrives i Beretningen hvert år. 

*   Det utarbeides en felles statusrapport på strategiene i det Skipolitiske Dokument annet hvert år. Denne 

legges frem på Skitinget. 

 

LK diskuterte saken.  
 
VEDTAK:  
Runa Skyttersæter, Åge Skinstad og Per Nymoen lager et kortfattet utkast til 
Handlingsplan (tiltaksplan) for langrenn. Dette diskuteres på neste møte, og legges 
fram på Høstmøtet før det oversendes Skistyret 22. oktober.  
Viktigste satsingsområder:  

- Bredde/rekruttering 
- Anlegg 
- Kompetanseutvikling 
- Kommunikasjon 

 
 

127. Møteplan annet halvår 2013        

 
Gå gjennom representasjon ved renn etc fram til nyttår.  
 
VEDTAK: 
LK-møter:  

- Tirsdag 8. oktober 
- Fredag 18. oktober kl 15 (før Høstmøtet).  
- Høstmøte 18.-20 oktober 
- Strategimøte 23.-25. oktober (Val Senales).  
- 5.-6. desember (Hafjell/Lillehammer) (m. ledergruppe).  

 
 
Representasjon på renn:  

- NM, Norgescuprenn og Skandinavisk Cup bestemmes på neste møte. I 
utgangspunktet deltar alle fra LK som har anledning på Norgescuprenn.  
 

- Kuusamo: Åge Skinstad og Torbjørn Skogstad 
- Lillehammer WC: Hele LK (LK-møte) 
- WC Davos: Sissel Sveen Frogner 
- Tour de Ski første del: Marius Vegheim 
- Tour de Ski siste del: Nils Kr. Nakstad 
- Nove Mesto: Runa Skyttersæter 
- Toblach: Torbjørn Skogstad 
- VM Junior: Nils Kr. Nakstad og/eller Runa Skyttersæter.  
- Lahti: Marius Vegheim 
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128. Forberede Høstmøtet 2013        

Vi bør vurdere «seminarformen» («FIS-modellen»).  
- Innledende møte med presentasjoner 
- Gruppemøter innen aktuelle temaer 
- Oppsummerende møte 

Våre 3 viktigste områder bør fortsatt stå i Fokus (Bredde og rekr. , Anlegg, Kompetanse).  
Relateres til handlingsplanen ovenfor.  
I tillegg bør vi forberede andre temaer.  
Saklisten må være klar 1. oktober. 
Vi diskuterer videre forberedelser den 8. oktober.  
 
 

EVENTUELT 
 

129. Eventuelt           

 
Per N 
03/09-2013 


