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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 
 

161.   LK-møte nr. 17 (Gardermoen 5. desember)  
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 
 

162.    Rapportering fra virksomheten 

Rapport fra siste skistyremøte v/Torbjørn 
- Økonomisituasjon sentralt 
- Arrangør-og anleggsseminar 
- Bemanning vedr arrangement og anlegg (antagelig mest aktuelt å organisere dette 

under langrenn).  
 
Regelverk vedr representasjonsavtale, oppfølging av vedtak fra Høstmøtet i oktober 2013:  
Det ble besluttet at Torbjørn Skogstad, Åge Skinstad, Erik Røste og Stein Opsal skal se på 
dette i første omgang.  
 
 

163.    Økonomirapport. 
Novemberrapporten ble kort presentert.  
 
 

INFORMASJON 
 

164.      LKs egen tid 

LK ble informert om dialogen med Åge vedr. fornyelse av arbeidsavtale. LK gir LK-leder 
mandat til å gå videre i samtalene. Arbeidsavtalen forelegges LK før den endelig 
godkjennes. 
 

165.      Administrasjon 

Åge presenterte et forslag til fremtidig organisering av administrasjonen i langrenn.  
Nye stabsfunksjoner knyttet mot landslag og arrangement/anlegg. Ny seksjon for junior-
regionlag-skigymnas. 
 
Planen ble diskutert.  
Til neste møte legger Åge fram en videre analyse av de praktiske og personalmessige 
konsekvenser av denne organiseringen.  
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

166.  Norgesmesterskap senior 2016, valg av arrangør     
 

Skistyret skal tildele arrangement av NM 2016 på sitt møte i begynnelsen av februar 2014.  
Det er 4 søkere: Mysen (Østfold), Ål (Buskerud), Vang (Hedmark), Tromsø (Troms).  
 
Siden Tromsø og Vang er søkere, fratrådte Torbjørn Skogstad og Sissel Sveen Frogner 
møtet under denne saken.  
 
LK diskuterte de store krav som stilles til nåværende og fremtidige NM-arrangører. Vi må 
nok komme fram til et begrenset antall anlegg og arrangører som kan ta imot disse 
mesterskapene. En del NM-søkere har neppe kapasitet til å fylle de aktuelle kravene til et 
slikt arrangement. Dette gjelder anlegg, infrastruktur, trafikkavvikling, arrangørstab, 
innkvarteringskapasitet, m.m.  
Samtidig bør det diskuteres å ha faste avtaler med et mindre antall aktuelle reservesteder.  
 
VEDTAK:  
LKs forslag til NM-arrangør del 1 2016 fremsendes til Skistyret.  
På et senere møte vil vi diskutere den fremtidige politikken med hensyn til NM-
arrangementer.  
De øvrige søkerne i denne omgang må få en tilbakemelding på hvorfor de ikke er valgt. 
 
 

167.  Terminlistens Hovedpunkter 2014-2015   

Det er utarbeidet en skisse med helger for World Cup, og forslag til helger for NM og 
Norgescuper. Denne ble kort presentert.  
Videre diskusjon kan gjøres på neste møte.  
 
 

168.  Ung i Sporet, - Ungdoms-OL 2016 (YOG) på Lillehammer   

Marius redegjorde kort på bakgrunn av sitt notat som ble sendt LK-medlemmene fredag 10. 
januar.  
Diskusjonen gikk på å få arrangementet til å ha et større ungdomspreg, foreløpig har dette 
vært mangelvare.  
LK kom fram til følgende, som Marius i første omgang kan ta tak i:  

- Få ungdommer fra alle grener i NSF inn i en oppfølgingsgruppe mot Ungdoms-OL 
- Bemanne arrangementet med unge funksjonærer og medarbeidere 
- Legge opp til trenerkurs, camper o.l. for ungdom i fb med arrangementet 
- Fokuset på de få løperne som er deltagere i konkurransene, legges på et «fornuftig 

nivå».  
 
 

169.  Kongepokaler, NM Lillehammer 2016   

I 2014 har langrenn fått kongepokal både for kvinner og for menn.   
Det vises til tidligere notat og en mailrunde om dette.  
 
Vedtak:  
Kongepokalene settes opp på NM skiathlon kvinner og menn lørdag 18. januar.  
 

EVENTUELT 
 

170. Eventuelt           

 
NESTE MØTE! 
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Møte mandag 3. februar ble utsatt. Avtales nærmere.  
Per N ref.  
17/1-2014 


