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Til stede:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra Adm: Åge Skinstad, Brit Baldishol, Per Nymoen, Asgeir Moberg  
 

REFERATSAKER 

 

47.   LK-møte nr. 5 (Beitostølen 20. november) 
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 
 

48.    Rapportering fra virksomheten 

LK-leder, info vedr: 
- Skistyrets møte, herunder «LKs forventninger til sentraladministrasjonen». 
- Møter med diverse leverandører 
- Styringsgruppe Olympiatoppen 

o Midler til integrering/finansiering av FH landslag 
 OLT 1,2, NSF 1,2 + 0,6, NSSF 0,6 

o Bruk av regionale Olympiatoppavdelinger 
 

- Skandinavisk Cup/Mønstringrenn Lillehammer 
 

 

 49.    Økonomirapport. 
Månedsrapport for november (pr. 30/11) fremlagt. 
Gjennomgått og tatt til etterretning. 
Se også sak 51. 
 

INFORMASJON 
 

50.      Administrasjon 

 Skiskyting har valgt å følge Langrenn sin organisering av administrasjonen. 
 

 Det er etablert et organisasjonsutvalg i NSF adm., som skal se på organisering av 
sentraladministrasjon og grenadministrasjon.  

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

51.  Resultatprogrose 2014, og  Budsjettet for 2015 

 
Se også sak 49. 
Det vil påløpe en del «uforutsette» utgifter i desember.  
En del mindre innsparinger på reiser etc er foretatt.  
Noen flere inntekter ble redegjort for. 
Prognose: 13.000 kroner lavere overskudd enn tidligere antatt, dvs 383.000 
 
Vedr budsjettet for 2015: Ingen endringer siden forrige møte. 
 
VEDTAK:  
Tatt til etterretning. 



LK-møte  06, 2014-2016, 16. desember  2014 Oslo 

 

3 
 

 

52.  Størrelse på landslag 2015-2016 
Åge Skinstad redegjorde muntlig. I tillegg forelå et notat fra landslagssjefen, og notater fra 
trenere for rekruttlag og juniorlag.  
Det kan være ting som tyder på at man bør gå noe ned på antall løpere på landslag fra neste 
sesong, men ikke mye. Bør ende på 22-25 løpere.  
 
Saken diskutert. 
 
VEDTAK: 
Tatt til etterretning. 
 
 

53.  Fremtidige løperkontrakter 

 

Redegjørelse ved Øistein Lunde og Espen Bjervig. 

Løperkontrakten er felles for alle grener, mens klesinstruksen varierer fra gren til gren. 

Det var enighet om visse endringer i klesinstruksen, slik at den blir mer presis. 

 

VEDTAK:  

Administrasjonen utarbeider ny klesinstruks for langrenn, og legger den fram for LK.  

 

 

 

54.  Status sponsorer, Reforhandlinger og nysalg 

 
Kort redegjørelse ved Åge Skinstad, og kort diskusjon. 
 
 

55.  Fordeling 8 mill. til 2 rulleskianlegg   

 

Kort redegjørelse fra Brit Baldishol. 

Departementet har stilt 28 mill til disp. for rulleskianlegg, langrenn og skiskyting.  

Skal i alt fordeles på 7 anlegg (a 4 mill).  

Departementet har invitert NSF til å foreslå 2 av de 7 anleggene før årsskiftet. 

 

VEDTAK:  

Kvaløysletta og Molde vil av NSF bli anbefalt for første tildeling. Vi forutsetter at de er 

klare for bygging, og at et ytterligere anlegg foreløpig sjekkes ut av saken.  

Kriteriene for tildeling av de resterende 5 anlegg må diskuteres grundig i 2015, og det må 

foreligge skriftlige innstillinger. 

LK retter en henvendelse til Skistyret vedr prosessen rundt denne tildelingen. 
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56.  NM-saker 

 
A: Kongepokal 2015 (Røros) 

 

Skistyret har vedtatt at NSFs 7 Kongepokaler i 2015 skal fordeles som følger: 
Alpint kvinner 

                       Alpint menn 

                       Hopp menn 

                       Kombinert 

                       Langrenn menn 

                       Telemark menn 

                       World Cup kombinert Holmenkollen (etter ønske fra HM Kongen) 

 

VEDTAK:  

LK innstiller på at Kongepokalen i langrenn for menn tildeles vinner av 30 km skiathlon.  

 

 

B: Tildeling av NM-arrangementet 2017: 

Det foreligger 3 søknader.  

LK diskuterte saken grundig.  

Kun 1 av søkerne kan sies å ha et anlegg som p.t. tilfredsstiller kravene til et NM.  

 

VEDTAK: 

Før LK gjør vedtak i saken, ber vi Arrangementsavdelingen sjekke ut enkelte andre 

søkere.  

Vi ønsker at det går 6-10 år mellom hver gang samme arrangør arrangerer NM.  

 

 
 

57.  Status for arbeidet med Handlingsplanen 

 
LK konstaterer at den malen vi nå har laget (v/Brit), blir tatt i bruk av Skistyret.  

Brit har fylt ut forslag til noen flere punkter i LKs Handlingsplan. Det forventes nå 

innspill fra øvrige i LK og Langrennsadm. 

Det mangler utfylling av «tidsfrist» og «ansvar».  

Målet er at vi skal legge fram et ferdig utkast til Fagmøtet våren 2015 (29.-31. mai). 
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58.  Støtte til forskning/oppfølging av Treningsfilosofiprosjektet 

 
Langrennsportens Venner er villige til å støtte prosjektet, i første omgang med 150.000  til 

et forprosjekt fram til våren 2015.  

Men styret i LSV mener at også LK selv må bidra.  

Andre bidragsytere er NIH, Olympiatoppen og NTNU.  

 

Utdrag fra Langrennsportens Venners styremøte på Beitostølen: 
Søknad fra NSF langrenn om støtte til forprosjekt.  

Saken gjelder forskningsprosjektet som tar for seg «suksesskriterier for arbeid med unge 

utøvere i norsk langrenn:  

VEDTAK: 

LSV stiller 150.000 kroner til disposisjon til forprosjektet, under følgende forutsetninger: 

- At det foreligger avtale med de nevnte institusjoner om de økonomiske rammene for 

hovedprosjektet.  

- At Langrennskomiteen/NSF selv bidrar med et beløp pr år i hovedprosjektet.  

- At Øyvind Sandbakk redegjør for prosjektplanene for styret under NM på Røros.  

 

VEDTAK:  

Langrennskomiteen ønsker å være med på å bidra i Hovedprosjektet. 

Administrasjonen foretar nødvendige justeringer i budsjettet for 2015. 

 

 
 

EVENTUELT 
 

59.  Eventuelt   

 
A Distanserenn KM Oslo 
Det er mottatt reaksjoner fra klubber i Oslo vedr distanselengde. 
Vi ber LK i Oslo Skikrets se på denne saken.  
 
B Endring av Anleggsutvalget Langrenn 
Utvalget vil også få ansvar for TD-utdanning  og TD-oppnevning.  
Vi ber arbeidsgruppa komme med et saksframlegg på neste LK-møte.  
 
 
 
Per N 19/12-2014 


