
LK-møte  18, 2014-2016, 29. januar  2016 Tromsø 

1 
 

 

 
 

Langrennskomiteens møte nr. 18, 2014-2016 
Fredag 29.  januar 2016 i Tromsø 

 
 
 

REFERAT 
 

 
 

 
REFERATSAKER 
131.   LK-møte nr. 16 og 17  

 
RAPPORTERING 
132. Rapportering fra virksomheten  
133. Økonomirapport  
 
 
INFORMASJON  
134. Administrasjon 
 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   
 
135. Organisering av administrasjonen  
136. Skipolitisk dokument, høring 
137. Fremtidig landslagsmodell.  
 
EVENTUELT 
138.  Eventuelt 
  
 
  



LK-møte  18, 2014-2016, 29. januar  2016 Tromsø 

2 
 

  
Til stede:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra adm: Asgeir Moberg, Per Nymoen. - Vidar Løfshus til sak 137, -Brit Baldishol til sak 
136 
 
 

REFERATSAKER 

 
131.   LK-møte nr. 16 (Beitostølen)  og 17 
 
Referatene blir publisert på NSFs webside. 
 
 

RAPPORTERING 
 

132.    Rapportering fra virksomheten 

 
Ikke behandlet utover det som er gjengitt i sakene nedenfor.  
 
 
 

 133.    Økonomirapport. 
 
Foreløpig årsregnskap v/Asgeir.  
Det foreløpige regnskapet viser et overskudd. 
Det gjenstår noe arbeid før endelig resultat settes.  
 
Det holdes møte med økonomisjefen i neste uke.  
Sluttresultatet gjennomgås etter planen på LK-møte fredag 5. februar.  
 
 

INFORMASJON 
 

134.      Administrasjon 

 
Ikke behandlet utover det som fremgår av øvrige saker.  
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

135.  Organisering av Langrennsadministrasjonen 
 
Innledning ved Torbjørn Skogstad.  
Langrennskomiteen diskuterte ledelsesstrukturen.  
Saken blir behandlet videre på neste møte.  
 
 

136.  Skipolitisk dokument 

 

Brit Baldishol ga en orientering om oppbyggingen av Skipolitisk Dokument, og 

presenterte kort fra noen sentrale områder.  

Det er gitt en høringsfrist for dokumentet den 10. februar.  
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Dokumentet bygger på Skiforbundets utviklingsmodell (SUM-modellen). Denne stemmer 

i stor grad overens med «Utviklingstrappa».  

 

Fremdriftsplan:  

Høringsfrist:        10. februar 

Bearbeidingsfase:      10-21. februar 

Kretsledermøte, gjennomgang:    21. februar 

Endelig behandling skistyret:     11-12. april 

Utsendelse av ferdig dokument    6. mai 

 

Innsatsområder:  

- Utøver 

- Anlegg 

- Arrangement 

- Trener/leder 

 

Rammefaktor-områder: 

- Kompetanse 

- Informasjon og kommunikasjon 

- Økonomiske rammevilkår 

- Internasjonalt arbeid 

- Organisasjon 

 

Innenfor hvert av de ovennevnte områder er det definert hovedmål,  

Deretter mål for hvert organisasjonsledd (forbund-krets-klubb) innen hvert steg i 

Utviklingstrappa.  

 

VEDTAK: 

Brit tar en grundig  gjennomgang i langrenn  og kommer tilbake bl.a med en anvisning av 

punkter som det er spesielt viktig at LK ser på.  

LK behandler dette på neste møte 5. februar. 

 

 

137.  Fremtidig landslagsstruktur 

Vidar Løfshus innledet kort, på bakgrunn av sitt tidligere innsendte notat.  

Reduserte kvoter i World Cup vil gjøre at flere av elitelagsløperne vil være utenfor World 

Cup-sirkuset. Spørsmålet er da om vi skal opprettholde samme antall løpere på elitelagene.  

 

I sammenheng med dette bør vi også diskutere størrelse på rekruttlaget og på Team 

Veidekke-lagene.  

Erfaringen er at alle disse lagene fungerer bra.  

 

Konklusjonen ble at Langrennskomiteen ser gjennom de føringer som komiteen har 

nedfelt tidligere, og diskuterer dette videre på neste møte 5. februar. 

  

Det ble gitt en kort orientering om trenersituasjonen og nåværende treneres fremtidsplaner.  
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EVENTUELT 
 

138.  Eventuelt   

 
- Team Veidekke. Det pågår møter med Veidekke om forlengelse av 

nåværende  generalsponsoravtale fra og med 2017.  
 

- Utviklingstrappa, Ungdomsundersøkelsen m.m.: Det blir søkt 
Langrennsportens Venner om et økonomisk bidrag til utarbeidelse av ny 
utgave av Utviklingstrappa, nye teknikkvideoer, m.m.  
LKs budsjett for 2016 har satt av midler til samme formål.  

 
- Internasjonalt møte i går. God dialog mellom trenerne og FIS-

representantene.  
Det store temaet er selvsagt spørsmålet om reduserte kvoter i World Cup.  

 
- Skistyremøte mandag 25. januar, kort orientering.  

 
- Neste LK-møte: Fredag 5. februar kl. 14-17 i Oslo (Ullevål Stadion).  

 
 
TS/PN 02. feb-2016 


