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Til stede:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Marius Vegheim. 
Fra administrasjonen: Åge Skinstad, Per Nymoen.  
Vidar Løfshus og Knut Nystad sak 187 og 188.  
Forfall: Runa Skyttersæter 
 
 
 

REFERATSAKER 
 

182.   LK-møte nr. 19 (Oslo, 3. februar)  
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 
 

183.    Rapportering fra virksomheten 

 
Rapporter fra administrasjonen var tilsendt LK.  
Se også sak 187 
 
 

184.    Økonomirapport. 
Økonomirapport fremlagt på møtet. Ikke diskutert. 
 
 
 

INFORMASJON 
 

185.      LKs egen tid 

  
(Langrennssjefens kontrakt).  
 
 

186.      Administrasjon 

 
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

187.  Erfaringer og oppsummering fra OL i Sochi   
 

Ved Vidar Løfshus og Knut Nystad. 
Det ble foretatt en grundig gjennomgang av OL i Sochi. Norge fikk 5 gull og var beste 
langrennsnasjon. Likevel ble det mye fokus på dagene da ting ikke klaffet (smøring under 
stafettene).  
Smøreteamet følger alltid innarbeidete prosesser.  
Man lærte mye av de spesielle forholdene som oppsto under stafett-dagene. Fikk nytte av 
det på slutten av OL.  
Smøreteamet fremsto hele tiden som et godt lag som sto sammen og jobbet målbevisst for 
å løse de sakene som oppsto.  
Ellers var det en gjennomgang av faglige forhold vedr føreforhold, struktur etc.  
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188.  Evalueringsprosess landslag   

 
Det ble gitt en kort redegjørelse.  
Evalueringsseminar for adm og landslagene blir gjennomført i månedsskiftet mars-april. 
Minner også om evalueringsseminar og trenerseminar 23. – 25. april.  
 
 
 
 

189.  Representasjonsavtalen    
 

Erfaringer fra siste sesong, og forslag til endringer.  
Erik Røste, Stein Opsal, Åge og Torbjørn har hatt møte og diskutert 

representasjonsavtalen.  

Temaet er også drøftet med Vidar og trenerne.  

Basert på dette vil LK foreslå endringer i hovedtrekkene i avtalen som skal gjelde for 

neste sesong. 

Saken ble diskutert.  

 

VEDTAK:  

De omtalte forslag legges til grunn ved utarbeidelse av ny representasjonsavtale.  

LK legger fram en innstilling til Skistyrets møte 25. mars.  

 

 

190.  Nyansettelser.    

 
Åge Skinstad redegjorde.  
 
Nytt organisasjonskart ble fremlagt og diskutert.  
Det er avholdt møter med 2 aktuelle personer til nyopprettede stillinger (stabsfunksjoner). 
Disse sakene er i all hovedsak på plass.  
 

1 trenerstilling vil bli utlyst.  
 
Alle endringer ligger innenfor budsjettet for 2014.  
 
LK diskuterte også bl.a følgende temaer:  
- Vedr midlertidige ansettelser: At det er 100% avklart i hvilken grad men har adgang 
til å avtale midlertideige ansettelser versus faste stillinger.  
- I hvlken grad man gir tydelige tilbakemeldinger til ansatte som skal fornye 
kontraktene sine.  
 
VEDTAK  
LK bifaller den organisasjonsplan som er fremlagt, og støtter opp om de ansettelser 
som blir gjort. 



LK-møte  20, 2012-2014, 07. mars  2014 Oslo 

 

4 
 

 
191.  Vintertriathlon   

Det har vært henvendelse fra Norges Triathlonforbund, om Norges Skiforbund kan ta 
på seg å organisere vintertriathlon som gren.  
Triathlon er et meget lite forbund med små ressurser, og vintertriathlon er en liten 
gren av dette igjen. Vintertriathlon sliter med å overleve som gren og ser vel en 
mulighet med en sterkere organisasjon i ryggen.  
 
Dette spørsmålet var oppe i NSF Langrenn også for noen år siden.  
 
VEDTAK:  
Langrennskomiteen ser seg ikke i stand til å organisere vintertriathlon som gren i 
Norges Skiforbund.  
 
 
 

192.  Terminlistens Hovedpunkter 2014-2015.    

 
Det ble lagt ut en foreløpig «Terminlistens Hovedpunkter» i begynnelsen av februar.  
Det er nå aktuelt med noen justeringer, og med å se på tildeling av diverse arrangementer.  
 
Oppdatering vedr Skandinavisk Cup: Sverige ønsker å arrangere Skandinavisk Cup i 
januar, de har en plan rundt dette. Skandinavisk Cup i desember blir dermed i Norge. 
 
Det er mottatt noen søknader fra klubber som gjerne vil arrangere Norgescuprenn.  
 
Hardt seniorprogram i februar, for seniorer som satser på Norgescup og Skandinavisk 
Cup. Det blir 4 helger på rad med 3-4 renn, i februar måned, mens mars måned er nesten 
«tom». LK diskuterte kortsiktige løsninger (dvs for 2015) på dette, og kom fram til et par 
alternativer.  
 
Arrangørsteder:  
Vi må i større grad finne arrangører som kan ivareta krav til løypebredder, innkvartering, 
snøsikkerhet o.s.v. Grundigere utsjekk må gjøres før tildeling.  
 
 
VEDTAK 
Administrasjonen arbeid videre med terminlista basert på ovennevnte diskusjoner, og 
holder LK orientert om prosessen underveis. 
 
 

EVENTUELT 
 

193. Eventuelt           

 
NESTE MØTE! 
Dato ble ikke fastsatt 
Juniorsatsing inkl skigymnas, klubb/teamstruktur etc.  
Gjennomgå uttaksprosesser 
 
 
Per N 10/3-2014 


