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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 
 

206.   LK-møte nr. 21 (Gålå, 28. mars)  
Referatet er foreløpig publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 
 

207.    Rapportering fra virksomheten 

Se sak 211 
 
 

208.    Økonomirapport. 
 
LK fikk seg forelagt følgende oversikter:  

- Langrenns årsregnskap for 2013 

- Langrenns månedsrapport pr 31/3-14 

- Langrenns foreløpige månedsrapport pr april 2014 

- NSFs resultatregnskap for 2013 

- Langrenns akkumulerte egenkapital. 
 
VEDTAK 
Tatt til etterretning. 
 
 

INFORMASJON 
 

209.      LKs egen tid 

  
 

210.      Administrasjon 

 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

211.  Gjennomgang av evalueringen i Stamsund 
 

Notater fra Stamsund ble tilsendt  LK onsdag 23. april.  
Det ble gitt en redegjørelse rundt dette. Alle prestasjonsgrupper har levert omforente 
«utviklingsområder». Det er også innlevert utviklingsområder for hver enkelt person.  
Vi var bl.a klare på at administrasjon/ledelse kan bli tydeligere på intern kommunikasjon og 
«skriftlighet». 
 
LK diskuterte noe rundt evalueringsprosessen, vi må fokusere mer på at denne prosessen 
skal bidra til å forbedre organisasjonen. 
LK kan bli tydeligere på å gi sine forventninger til adm.  
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Motsatt bør adms forventninger til LK komme som konkrete oppspill (det er skrevet stikkord 
i ett av notatene).  
 
VEDTAK:  
Tatt til etteretning.  
Administrasjonen oversender til LK også øvrige dokumenter og presentasjoner fra møtet i 
Stamsund. 
 
 

212.  Lagstruktur 2014-2015 

 
En saksutredning ble tilsendt LK i løpet av onsdag 23. april.  
Det ble diskutert blant annet om følgende:  

- Rekruttlag (med bare 3 jenter).  
- Tydeliggjøring av overgangen mellom de forskjellige lag (inkl regionlagene) 
- Å bygge opp rekruttløpere mot elitelagsnivå.  

 
Det ble også redegjort for hvordan man har tenkt å koble samlinger for rekruttlag mot 
elitelag, regionlag mot rekruttlag etc. Herunder også en tanke om et nordisk samarbeid på 
rekruttnivå (damer). De 3 jentene på rekruttlaget vil ha mange samlinger med andre grupper.  
 
Brit Baldishol presenterte et utkast «Juniorlagets rolle i utvikling av morgendagens 
toppidrettsutøvere», denne blir også presentert på trenerseminaret i morgen.  
 
VEDTAK:  
Administrasjonen utarbeider et skriftlig forslag vedr lagstruktur («prinsipper») med en 
strategisk plan for utvikling.  
Denne skal være et utgangspunkt for en grundig diskusjon på et kommende LK-møte.  
 
 

213.  Laguttak 2014-2015 

 
Landslagssjefen la fram det endelige forslag til uttak, gjennomgått på trenermøte 23. april.  
 
VEDTAK:  
Landslagsuttak godkjent.  
Elitelagene offentliggjøres fredag 25. mai på Geilo.  
Rekrutt- og juniorlag offentliggjøres i samarbeid med  Statoil den 10. mai. 
 
 
 

214.  Disponering av Norges Skiforbunds egenkapital 

Torbjørn Skogstad ga en kort redegjørelse.  
 
VEDTAK:  
Saken utsettes 
 

215.  Årsberetning 2013-2014  

Årsberetning må utarbeides i løpet av april måned. Administrasjonen har begynt å skrive på 
årsberetningen. Foreløpig tekst  var oversendt LK i vedlegg til saklisten.  
Det er en fordel (ønskelig) at alle bidrar i beretningen innen de områder man har arbeidet 
med.  
 
VEDTAK: 
Følges opp av samtlige. Administrasjonen skriver rapporten ferdig innen 1. mai. . 
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216.  Terminlistens Hovedpunkter 2014-2015.    

 
Det blir gitt en kort status vedr oppsett av arrangører for de viktigste renn.  
Terminlisten for junior er på det nærmeste klar (Statoil Norgescup).  
Dato og sted for alle norgesmesterskap er klare.  
Vi har ennå ikke alle cuprenn på plass for senior, må avvente til etter Nordisk 
Langrennsmøte 6.-7. mai.  
 
VEDTAK: 
Oppdatert utgave av Terminlistens Hovedpunkter publiseres så snart som mulig. 
 
 
 

217.  Tingforslag fra Sogn og Fjordane Skikrins 

 
Forslaget gjelder mulighet for å dele opp arrangement og gjennomføring av NM Junior og 
Hovedlandsrenn.  
Forslaget er i sin helhet gjengitt nedenfor.  
 
VEDTAK:  
Langrennskomiteen støtter forslaget og vil behandle det på sitt Fagmøte før Tinget.  
 
 
NORGESMEISTERSKAP OG HOVUDLANDSRENN I NORDISKE GREINER 
Sogn og Fjordane Skikrins ber Skistyret vurdere endring i praksis for NM og Hovudlandsrenn, nordiske 
greiner. 
  
Ein ber Skistyret arbeide for ei endring slik at både NM junior og Hovudlandsrennet kan arrangerast som 
seperate arrangement for hopp, kombinert og langrenn. 
Og at dette evt. kan leggast fram som ei sak frå Skistyret i samband med Skitinget i Loen i juni. 
  
Bakgrunn 
Med bakgrunn i røynslene frå sist vinter og vanskar knytta til at to ulike lag skal gå saman om eksempelvis 
Hovudlandsrennet,  
ber vi Skistyret vurdere å endre gjeldande ordning, slik at fleire lag kan melde seg som søkjararar i framtida, 
sjølv om dei kun ynskjer å arrangere eine delen av konkurransane. 
  
Vi ser at det stadig vert vanskelegare å etterkomme kravet om at nemnde arrangement skal organiserast som 
eit felles arrangement. 
Kravet om felles arrangement utelukkar mange gode arrangørar frå å søkje om meisterskap.  
Både i langrenn og hopp finst det mange arrangørar med gode og snøsikre anlegg, som ikkje får moglegheita 
til å søkje med bakgrunn i krava frå forbundet. 
  
I praksis viser det seg at det ofte er stor geografisk avstand mellom hopp og langrennsarena, sjølv om ein har 
eit formelt samarbeid mellom to arrangørklubbar. 
Difor vert fellesskapet ofte avgrensa til ein organisasjonsmessig overbygning mellom arrangør av hopp og 
langrenn. 
Opplevelsen av fellesskap er m.a. difor svært avgrensa. 
  
Ei omlegging av praksis vil sjølvsagt ikkje utelukke at meisterskap også i framtida kan arrangerast samla, 
dersom det finst gode søkjarar, og dersom terminlistesituasjonen tillèt det. 
  
Med venleg helsing 
  
Yngve Thorsen 
Adm.sjef 
Mob: +47 92 60 14 21 
yngve.thorsen@skiforbundet.no 
  
Sogn og Fjordane Skikrins 
www.skikrinsen.no 
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218.   Tingforslag fra Telemark og Vestfold Skikrets 

 
Forslaget dreier seg om å innføre en oblat-ordning på ski for barn.  
Forslaget er i sin helhet gjengitt nedenfor.  
 

VEDTAK: 
Langrennskomiteen er skeptisk til om en slik ordning vil la seg  gjennomføre.  
LK vil likevel sette av tid til en diskusjon om forslaget på Fagmøtet  i juni, sammen med en 
gjennomgang av «Regler om langrenn for barn».  
 
Forslag til skitinget 2014 
24.02.2014 – Tore Ulleland, leder Langrennskomiteen 
Sak AU nr. 44, 2013-2015/TVSK – enstemmig vedtatt 
 
Innføring av oblatordning for skiutstyr i ungdomsklassene 
Bakgrunn: 
Det er et betydelig frafall i ungdomsklassene i langrenn. I egen krets har vi registrert et frafall i deltakelsen på ca. 
20% for hvert år i klassene 13-16 år. En av årsakene mener vi er et hysteri rundt skiutstyr. Mange utøvere som 
kommer opp i hovedlandsrennalder har allerede en betydelig skipark, noe som slett ikke er nødvendig. Utøvere 
som ikke har samme muligheter til å anskaffe utstyr blir fort taperne og forsvinner fra skisporten lenge før 
junioralder. 
Norges skiforbund har i denne tingperioden hatt som en av sine prioriterte områder å redusere frafallet i 
ungdomsklassene. TVSK ser dette forslaget som et tiltak i tråd med skiforbundets målsetninger. 
Forslag: 
Det innføres en oblatordning for alle løpere som løser skilisens og som deltar i klassene G/J 13-16 år. Løpere som 
løser skilisens får foran hver sesong tildelt 3 par oblater som brukes til merking av ski. Oblatene angir årstall og 
klasse. Oblatene skal festes på løperens skipar. Arrangør og TD skal sjekke at løperne stiller med ski med gyldig 
oblat. 
Dersom løpere ødelegger ski i løpet av sesongen, kan nye oblater bestilles hos skiforbundet. Det må da 
dokumenteres at ski er ødelagt. 
Oblatordningen skal være gratis for løperne og finansieres av skiforbundet. 

  
 

 
 

EVENTUELT 
 

219. Eventuelt           

 
NESTE MØTE! 
Fastsettes umiddelbart.  
Forslag om et 2-dagers møte i Oslo. 
Vi må blant annet begynne å forberede Fagmøtet i juni.  
 
 
Per N 02/5-2014 


