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Til stede:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra Adm: Åge Skinstad, Per Nymoen.  Asgeir Moberg til sak 68. 
 

REFERATSAKER 

 

60.   LK-møte nr. 6 (Oslo 16. desember) 
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 
 

61.    Rapportering fra virksomheten 

LK-leder, info vedr: 
Skistyremøter 
Tildeling av NM-arrangør 2017 
 

Langrennssjef vedr: 
 Sportslig virksomhet den siste tiden 
 VM-uttak 
 Markedsarbeid 
 

 62.    Økonomirapport. 
Et foreløpig sluttresultat for 2014 fremlagt.  
Forventet sluttresultat: 645.000 (= ca 300.000 bedre enn budsjettert).  
 
Budsjettert resultat for 2015: 1,2 mill.  
 
 

INFORMASJON 
 

63.      Administrasjon 

Ikke behandlet. 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

64.  Prosess for reduksjon av  fremtidige NM del1-arrangører. 

 
Det arbeides med en kravspesifikasjon som vil bli ferdig fram mot Fagmøtet til våren.  
Åge gikk kort gjennom noen notater fra foreløpige utkast.  
Vi skal sende ut kravspesifikasjonen til kretsene, disse blir bedt om å prioritere inntil 3 
anlegg som kan fylle kravene.  
 
 

65.  Status Handlingsplan 
Handlingsplanen i foreliggende tilstand ble oversendt Skistyret den 20. januar.  
Planen er ikke ferdig.  
Men det er også et poeng at den aldri skal være helt ferdig, den skal jobbes med kontinuerlig.  
 
Administrasjonen fortsetter arbeidet med å fylle ut planen, og den tas opp igjen i LK som vil 
bearbeide den i forbindelse med forberedelsene til Fagmøtet.  
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For øvrig er den malen som LKs Handlingsplan når legges opp etter, også tatt i bruk av 
Skistyret og andre komiteer.  
 

66.  Forberede Vårmøtet 2016 

 

Administrasjonen foreslår:  

Møtet legges opp (lørdag og søndag) som en «workshop» der skikretsene går rundt til hver 

enkelt i LK/adm og tar opp ett bestemt tema.  

Det betyr i alt 16 «besøk» hos hver av oss, a 40 minutter, fordelt over 2 økter lørdag og 1 

økt søndag.  

Vi skal gi skikretsen en kort oppgave som de skal forberede til hvert av besøkene.  

Matrisen/oppsettet for dette følger som vedlegg.  

Fredagen gjennomføres på tradisjonell måte med en del informasjoner. 

 

VEDTAK:  

LK ber administrasjonen se på muligheten for å redusere antall stasjoner, og komprimere 

opplegget til å ligge innenfor 1 dag (lørdag). 

Administrasjonen i samarbeid med LK-leder, utarbeider kortfattet oppgave til hver 

skikrets. Dette sendes ut innen 1. april med en forklaring på hvordan vårmøtet er tenkt 

gjennomført.  

Saklisten for vårmøtet sendes ut som beskrevet i NSFs lov, senest 3 uker før møtet.  

 

 

67.  Treningsfilosofiprosjektet 

Etter at «Den norske langrennsboka» og «Utviklingstrappa» nå er utgitt, og etter 
hvert innarbeidet i langrennsmiljøet, har det vært ønske om å følge opp dette med 
en grundig analyse av hvordan tilstanden er vedr trening i klubber og kretser.  
Langrennsportens Venner har delfinansiert et forprosjekt som fram til høsten 
2015 skal forberede en større studie.  
 
Øyvind Sandbakk og Kenneth Myhre har presentert forprosjektet for LKs 
utdanningsutvalg, og de skal presentere det samme for Langrennsportens venners 
styre fredag 30. januar.  
Hovedprosjektet vil gå over 3 år, og koste ca 1 mill pr. år. Bidragsytere er NTNU, 
NIH, Olympiatoppen, og Langrennsportens Venner.  
Langrennsportens Venner bidrar, men forventer at også LK tar sin del av 
finansieringen. Prosjektet bør ha stor faglig betydning for treningsarbeidet i 
langrenn i fremtiden.  
 
VEDTAK:  
LK setter av midler til dette prosjektet, under Utdanningsbudsjettet.  
Størrelsesorden: 150.000 pr. år.  
 

68.  TD-utvalg 

TD-utvalget vil ha ansvar for utdanning og oppnevning av TD-er til renn som står i 

Terminlistens Hovedpunkter.  

 

Asgeir Moberg redegjorde for møter som har vært holdt om saken.  

Det er også laget et notat til LK om saken. 

Temaer: 
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- Få «rett TD på rett renn» 

- Mer utdanning og erfaringsutveksling 

 

 

VEDTAK:  

Utvalget består fra dags dato av:  

- John Aalberg 

- Asgeir Moberg 

- Erik Andresen 

- Hermod Bjørkestøl 
 

EVENTUELT 
 

69.  Eventuelt   

Neste møte 
- Torsdag 11. mars 15-18 hjemme hos Runa med kanelboller og lakrisbåter 

 
Adm. Evalueringsmøter på København-båten og i Kbh  9.-11. april 
 
 

Representasjon 
- Hovedlandsrennet Stokke   
- NM junior Hommelvik og Norgescup senior i Meråker 

(Her er LK representert ved Torbjørn Skogstad, Nils Kristian Nakstad og Åge 
Skinstad.) 

 
Per N 31/1-2015 


