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Til stede:  
 
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra adm: Per Nymoen.  - Brit Baldishol til sak 152 og 156, Øistein Lunde til sak 154 og 155.  
 
 

REFERATSAKER 

 
149.   LK-møte nr. 19 Ullevål 5. februar 
 
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 
 

150.    Rapportering fra virksomheten 

Ikke behandlet 
 
 

 151.    Økonomirapport. 
 
Ikke behandlet. Det er foreløpig for tidlig å si noe om regnskapsrapport fra sesongen.  
 

INFORMASJON 
 

152.      Administrasjon 

 
Brit redegjorde for prosessen rundt sesongevaluering.  
Spørreskjema er sendt ut til 11 forskjellige grupper (løpere, støtteapparat, ansatte).  
Svar innen 3. april. 
Purres fra 20. mars.  
Skjemaene gjennomgås gruppevis av personer innen systemet. Den som gjennomgår en 
gruppes besvarelser, legger fram en kort presentasjon på evalueringsmøtet den 5. april.  
Det kan stilles spørsmål om vi bør ha noen utenfra til å veilede oss i analysearbeidet.  
 
 
Skipolitisk Dokument, og Handlingsplan for Langrenn:  
Brit redegjorde for arbeidet med Skipolitisk Dokument, som skal legges fram for 
Skitinget.  
På bakgrunn av Skipolitisk Dokument skal komiteens utarbeide handlingsplaner, innen 
november/desember 2016.  
Langrennsadministrasjonen mener vi bør utarbeide handlingsplanen tidligere enn dette: 
Rammer legges fram på Vårfagmøtet, og planen utarbeides slik at den er ferdig i løpet av 
Høstmøtet i oktober.  
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

153.  Status for organisasjonsprosessen  
Informasjon i møtet.  
Saken diskuteres.  
Gjelder organisering av Langrennsadministrasjonen.  
 
 

154.  Høringsuttalelse, landslagsmodellutvalget 

 

Landslagsmodellutvalget sendte ut sitt høringsdokument 19. februar 2016.  

Frist for tilbakemelding: tirsdag 29. mars.  

 

Øistein Lunde var til stede i en kort diskusjonsrunde om dokumentet.  

Utvalget fant det mest kompliserte i arbeidet å være at det er svært store forskjeller 

mellom grenene.  

Utvalgets hovedkonklusjon er at nåværende landslagssystem bør videreføres.  

 

LK debatterte høringsnotatet.  

Diskusjonen gikk på i hvilken grad man har (bør ha) dialog med klubbene og løperne.  

Videre konstaterer LK at enkelte beslutninger er foreslått flyttet opp til skistyrenivå (fra 

komite).  

 

VEDTAK:  

Nils Kristian Nakstad utarbeider forslag til en kort uttalelse fra LK.  

Forslaget oversendes øvrige LK-medlemmer til godkjenning.  

 

 

 

 

155.  Klesinstruks 

Forslag til ny klesinstruks ble drøftet på administrativt ledermøte tirsdag 15. mars og lagt 

fram i møtet.  

LK fikk et notat om dette fra Torbjørn Skogstad for noen dager siden. Ledermøtet gjorde 

noen mindre endringer på teksten.  

Forslaget går i korthet ut på å avvikle «private» klesavtaler; tillatt med klubbdrakt i NM.  

 

LK diskuterte forslaget.  

 

VEDTAK:  

LK støtter forslaget, og mener det vil gi klubbene bedre anledning til å profilere 

klubbdrakten.  
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156. Uttakskriterier landslag 

Uttakskriterier gjennomgått i adm. ledermøte 15. mars, og forslag ble oversendt LK i 

forkant av LK-møtet.  

Forslaget består av en tekst og en modell som ble diskutert i fjor (noe bearbeidet).  

 

VEDTAK: 

Langrennskomiteen støtter opp om de kriteriene som er foreslått, med tillegg for at det bør 

stå noe om lagspill og «historikk på lag». Den fremlagte modellen er et bra utgangspunkt, 

men det vil alltid være nødvendig å bruke skjønn.  

 
 

157.  Midt-Norsk/Svensk «Tour»  

Adm. Ledermøte diskuterte denne saken tirsdag 15. mars. 
LK har også vært forelagt prosjektet tidligere.  
Arbeidet med selve «touren» (del av World Cup i 2020) går sin gang 
v/Arrangementsavdelingen i NSF.  
 
LKs vurdering vedr «Tour» for junior i 2018:  
LK vil ikke anbefale et slikt arrangement for junior med bakgrunn i et allerede omfattende 
program for de aktuelle klassene. LK mener en slik Tour for junior ikke passer med vår 

utviklingstrapp og det fokuset vi ønsker for juniorløperne. 
LK mener det vil være mer hensiktsmessig å gjennomføre en «Tour» for senior, gjerne 
som del av Skandinavisk Cup. Dette vil kunne bidra til en viktig utvikling av 
konkurranseprogrammet for senior, og passe spesielt godt inn i programmet for 2018 da 
kun et fåtall av de aktuelle utøverne vil være i OL.  
 
  

158.  Vårfagmøtet (Skitinget 2016)  

Vårfagmøtet og Skitinget finner sted i Trondheim 26.-29. mai.  
Forberedelsene til Vårfagmøtet vil nå snart starte.  
Aktuelle temaer er Handlingsprogram (basert på Skipolitisk dokument), deltagerutvikling 
(barn, ungdom/HL, junior, voksne), Cuper (internasjonalt og nasjonalt, diverse 
regelsaker). 
LK diskuterte saken.  
 
VEDTAK:  
Administrasjonen bes om å utarbeide et kortfattet forslag til program og innhold, som 
LK får til vurdering.  
 
  

EVENTUELT 
 

159.  Eventuelt   

 Plan for LK-møter fram til Skitinget 
o 20. april  kl. 16.00 
o 11. mai kl. 16.00 

 

 Rulleskianlegg: 
LKs tilbakemelding til sentraladministrasjonen vedr «Programsatsingsmidler» er 
oversendt.  

 
TS/PN 16. mars-2016 


