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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 
 

194.   LK-møte nr. 20 (Oslo, 7. mars)  
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 
 

195.    Rapportering fra virksomheten 

 
Rapport fra administrasjonen var tilsendt LK og Skistyret 19. mars.  
 
Kort rapport fra Skistyremøte 25. mars, v/Torbjørn 

- Årsoppgjøret 2013 
 
Statusrapport vedr Representasjonsavtalen 2015. 
Skistyret skal gjøre et vedtak på telefonmøte om kort tid, etter bearbeidelse i adm.  
 
Informasjon om: 

- Kunnskapsturneen 
- Markedsdager 
- Oslo Skishow og Norgescup rulleski 

 
 

196.    Økonomirapport. 
Økonomirapport ble kort gjennomgått på møtet.  
 
Årsregnskap 2013 
Februarrapport 2014 
 
VEDTAK: 
Tatt til etterretning. 
 
 
 

INFORMASJON 
 

197.      LKs egen tid 

  
 
 

198.      Administrasjon 

Vises til sak 190 på forrige møte.  
Det ble gitt en statusrapport vedr nyansettelser og nye stillinger.  
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

199.  Juniorsatsing, inklusive Skigymnas, «Team» og klubbstruktur 
 
På forrige møte ble det besluttet at dette skulle være hovedtema.  
Forslaget nå er å utsette dette til neste møte pga knapp møtetid i dag.  
Se under Eventuelt sak 205. 
 
VEDTAK: 
Behandlingen utsettes til et møte på våren 2014.  
 
 
 

200.   Regionale team, «Team Vest» m.m. 

 
- Status Team Veidekke Oslofjord (trenerstilling er utlyst).  
- Plan for «Team Vest» (vedlegg) 
- Ønske fra Hordaland om hospitering for løpere fra vestregion på andre team 

(vedlegg).  
 
 

201.  Gjennomgang av uttaksprosessene 
Dette ble kort gjennomgått.  

 

 

202.  Årsberetning 2013-2014  

 
Årsberetning må utarbeides i løpet av april måned.  
«Stammen» i årsberetningen utarbeides av administrasjonen. (er påbegynt!) 
Denne sendes LK. 
Det er en fordel (ønskelig) at alle bidrar litt i beretningen innen de områder man har 
arbeidet med.  
 
VEDTAK: 
Følges opp på neste møte. 
 
203.  YOG, Ungdoms-OL 2016  

Det har nylig vært et møte på Olympiatoppen, hvor Marius Vegheim og Per Nymoen 
var til stede på vegne av Langrenn.  
Møtet dreide seg om forberedelse av deltagertroppen til Ungdoms-OL (altså ikke om 
organisering og gjennomføring av arrangementet).  
Det var flere særidretter til stede: Skiskyting, ishockey, curling, m.m. 
Et tema var å søke økonomiske bidrag fra «Olympic Solidarity» til gjennomføring av 
spesielle prosjekter.  
Det var bred enighet om at deltagelsen i YOG må ha et «utviklingsfokus» i større grad 
enn «resultatfokus». YOG er et steg på veien i Utviklingstrappa.  
YOG kan være en god arena for å utvikle unge, talentfulle trenere.  
Forberedelsene til YOG kan brukes til å skolere og bevisstgjøre utøvere, men dette må 
omfatte større grupper enn de få som til syvende og sist blir tatt ut i troppen (bare 4 
stk?).  
Vi kan derfor tenke oss å gjennomføre:  
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- Utplukk av noen få unge, talentfulle trenere og følge opp disse fram mot YOG. 
Gjerne «tverridrettslig». 

- Noen få samlinger for større gruppe utøvere, evt type «Åpen 
juniorlandslagssamling» eller regionale samlinger.  
 

OLT har gitt oss frist til 16. april med å komme tilbake med konkret prosjektsøknad.  
 
VEDTAK: 
Marius Vegheim og Per Nymoen gis anledning til å arbeide videre med dette.  
 
 
 
 

204.  Terminlistens Hovedpunkter 2014-2015.    

 
Det ble gitt en kort status vedr oppsett av arrangører for de viktigste renn.  
 
 
 
 

EVENTUELT 
 

205. Eventuelt           

 
NESTE MØTE! 
Fastsettes umiddelbart etter evalueringsmøtene i Stamsund.  
Forslag om et 2-dagers møte i Oslo. 
 
 
 
Per N 30/3-2014 


