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Til stede:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius Vegheim 
Fra administrasjonen: Åge Skinstad, Per Nymoen.  
 
Forfall: Nils Kr. Nakstad 
 
 

REFERATSAKER 
 

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

RAPPORTERING 
 

172.    Rapportering fra virksomheten 

Ved Torbjørn og Åge.  
- Gikk igjennom rapporten til skistyret som vedlegges referatet 
Herunder kort om evaluering av representasjonsavtalen.  
- Møte med Stein/Erik senere i dag. Vi kunne håndhevet reglene enda strengere i fjor. 
Hva slags innstramming skal evt gjøres.  
 

173.    Økonomirapport. 
Årsregnskapet er ikke ferdigstilt. Det er ingen ny rapport etter forrige møte og det er også 
novemberrapporten skal ligge til grunn for morgendagens styremøte. Det er ingen 
signaler som tyder på at vi ikke skal klare vedtatt budsjett og det finnes ikke kjente 
ekstraordinære kostnader fra desember. 
 

INFORMASJON 
 

174.      LKs egen tid 

  
Utsettes til neste møte 
 

175.      Administrasjon 

1: Viser til det foreslåtte organisering som ble lagt fram på forrige møte. Det ble 
konkludert med at Åge skulle legge fram en kort analyse av praktiske og personalmessige 
konsekvenser. (Se også sak 179 nedenfor) 
 
Åge redigerer nytt orgkart i henhold til diskusjoner i møtet 
 
2: Inngåelse av kontrakter som følge av ny organisering.  
Ansvarlig Åge innenfor vedtatt budsjett 
 
3: Avtale vedr anleggsrådgivning. 
Avtalen med Hermod Bjørkestøl går fram til 31/5-2014.  
Denne avtalen bør evalueres, og fremtidig organisering på anleggssiden bør drøftes.  
 
Ingen spesifikk ny avtale med Hermod inngås, men Hermod kan fortsette å jobbe på 
spesifikke oppdrag fra anleggsutvalget og skiforbundets sentrale anleggsavdeling (Marit 
Gjerland). Felles sats for homologeringsoppdrag bør ses på av anleggsutvalget. 
Eksisterende satser gjennomgås. 
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

176.  Regionale team    

Eksisterende team 
Nye team: Team Veidekke Oslofjord og «Sør/Vest»).  
 
Oslofjord: Vestfold/Telemark bør være med.  
Forutsetter løpere som oppfyller sportslige kriterier på linje med å være aktuelle 
for U23 VM og potensielle WC deltagere for Norge(topp 20 i Norge for herrer og 
topp 10 i Norge for damer), samt løpere som har fått medalje i NM jr eller deltatt i 
VM jr siste 3 år. Ved evt nye sentralt forhandlede sponsorer gis tilskudd 100% til 
teamet. «Lokale sponsorer» og kretstilskudd må dekke øvrig budsjett. Det er 
mange ledige sponsormerker til både klubb og krets. Viktig å signalisere 
samarbeid og kompetanseoverføring med og fra sterke klubbmiljøer. 
 
Sør/Vest kan først komme for 15/16 sesongen, etter reforhandlinger av 
eksisterende sponsoravtaler. Planer fra eierkretser fra Agder/Rogaland i sør til 
Sogn og Fjordane i nord må legges frem for LK for godkjenning før finansiering 
vurderes. Vi foreslår at dette gjøres i forkant av skitinget.  
 
 

177.  Terminlistens Hovedpunkter 2014-2015   

Vedlegger skisse, som er bearbeidet av Torbjørn, Åge og Per N den 29. januar.  
Vi kan begynne en prosess med å finne arrangører til foreslått Norgescuprenn, NM 
del 2 m.m.  
 
Ellers noen få temaer som ble diskutert:  

 Vi må huske å legge konkurranser som fellesstart, skiathlon o.l. til anlegg som 
"takler" denne type arrangement.  

 Vi bør "kreve" at nasjonalanlegg (les Holmenkollen) har snø i sitt anlegg 
tidligere enn nå.  

 NM del 2 (foreslått program) må forberedes for vårmøte/skiting 

 
 
Vedtak:  
Terminlisten renskrives etter innspill på møtet og legges ut på nett med en del 
alternativer pga uavklart  SCA cup og NM 2. del. Det lages en nyhetssak på 
skiforbundet.no og vi kontakter langrenn.com 
 
 
 

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

Viser til sak 168 på møte 17. januar. Ung i Sporet har levert innstilling til skistyret, 

gjennom LK, om å få ungdommer fra aller grener i NSF inn i en oppfølgingsgruppe mot 

Ungdoms-OL.  

 

Trener I-kurset for ungdom er nå gjennomført. Dette var et vellykket tiltak. Ung i 

Sporet vil vurdere å videreføre tilbudet.  

 
Marius Vegheim er tilbudt å sitte i en prosjektgruppe som skal jobbe med opplæring av de 
frivillige, spesielt de unge frivillige, til arrangementet. Denne gruppa skal bestå av 1 rep 
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fra YOG, NIF, Hedmark IK, Oppland IK, Kvitfjell World Cup, IKI, og representanter fra 
tre særforbund. Oppstart mars 2014. 
 
 

Vedtak:  
Torbjørn Skogstad tar saken videre med Skistyret (4. februar).  
 
 

179.  Organisering av langrennsadministrasjonen fra våren 2014   

 
Vedtak:  
LK godkjenner at det nå gis tilbud til aktuelle personer om ansettelser innenfor 
vedtatt budsjett.  
 
Se 175, punkt 2 
 

180.  Fast ansettelse John Anders Gaustad      
    

 
Vedtak:  
LK godkjenner  at John Anders Gaustad tilbys fast ansettelse.  
Saken er fremsendt Skistyret for behandling. 
 
 
 

EVENTUELT 
 

181. Eventuelt           

 
1) Representasjon: 

SCA CUP Meråker: Per Nymoen 
U23 NM Vind: Marius Vegheim 
Hovedlandsrennet:  Runa Skyttersæter blir LKs representant 
Lahti WC: Marius Vegheim 
Drammen: Sissel, Torbjørn 
Holmenkollen: Alle unntatt Runa 
Junior NM: Nils Kr Nakstad, Åge Skinstad, Per Nymoen 
NM 2. del: Alle !  

 
2) TV avtale: Viktig at langrenns stemme blir hørt. 

 
3) Eget møte for fremtidig juniorsatsing må avholdes før evalueringsmøter og 

skigymnasmøter. LK inviterer aktuelle personer  
 
 
NESTE MØTE! 
Fredag 7/3 kl 1500 i Oslo 
 
Åge S/Per N 


