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Til stede:  
 
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra adm: Espen Bjervig, Asgeir, Moberg, Per Nymoen. Vidar Løfshus til sak 164 
 
 

REFERATSAKER 

 
160.   LK-møte nr. 20 Ullevål 16. mars 
 
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 

RAPPORTERING 
 

161.    Rapportering fra virksomheten 

 
 

 162.    Økonomirapport. 
 
Månedsrapport for mars ble kort gjennomgått av Asgeir Moberg. 
 
 

INFORMASJON 
 

163.      Administrasjon 

 
Espen Bjervig tiltrer som administrativ leder i langrenn fra 1. mai 2016.  
Espen var til stede på møtet og ble intrdusert av Torbjørn Skogstad.  
 
Emil Weberg Gundersen er engasjert som sponsortrener.  
Stillingen finansieres i stor grad av Sparebank 1, og vil blant annet inneholde oppfølging 
av sponsoratet med banken.  
  
LK ber ny administrativ leder om å prioritere gjennomgang av organisasjonen med 
hensyn til ansvar, kapasitet og forventede endringer og komme opp med status og videre 
utvikling. Planen for dette arbeidet forelegges LK i neste møte.    
 
Andre temaer som det jobbes med i administrasjonen:  

- Markedsdagene 25.-26. april (inkl pressekonferanse 25/4 kl 13) 
- Oslo Skishow 4. juni 
- Skipolitisk dokument, handlingsplan, fagmøte, skiting 
- Forhandlinger med eksisterende og nye sponsorer 
- Terminlisten for 2016-2017 
- Trenerseminar 21.-22. april 
- Trenerseminar 4.-5. juni 
- TD- evaluering og –utdanning 



LK-møte  21, 2014-2016, 20. april  2016 Oslo 

3 
 

 
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

164.  Landslagsuttak, og orientering om trenersituasjonen for neste 
sesong 
 
Langrennskomiteens medlemmer har fått oversendt innstilling til uttak av lag.  
Vidar Løfshus redegjorde for innstillingen.  
Det forelå også 2 korte notater: Ett fra Åge Skinstad, medlem FIS WC-komite, ett fra 
landslagssjef Vidar Løfshus, skrevet av Ulf Morten Aune. Et hovedtema er diskusjonen om 
mulige reduserte kvoter i World Cup, som kan medføre at vi bør redusere antall løpere på 
landslagene.  
 
Langrennskomiteen diskuterte også prinsippene rundt overgangen fra junior til senior. Her 
legges til grunn modellen som LK har gjennomgått og vedtatt tidligere.  
 
Det ble også knyttet kommentarer til samlingsopplegget for juniorene. 
 
Vidar Løfshus ga også en muntlig orientering om situasjonen vedr trenerne.  
 
VEDTAK:  
Innstillingen til uttak godkjent, og uttaket gjennomføres som skissert.  
Uttaket presenteres mandag 25. april.  
LK ber om en nærmere vurdering av samlingsopplegget for junior-laget. Slik det er gjengitt 
i planen fremstår omfang i form av antall samlingsdøgn som for høyt og i konflikt med 
tidligere diskusjoner. 
 
 

165.  Godkjenning av Langrennskomiteens beretning til Skitinget 

Et utkast var utsendt med saklisten.  

Dette ble gjennomgått, og det ble gjort en del korreksjoner og mindre endringer.  

 

VEDTAK:  

Beretningen slik den nå foreligger, kan legges fram som Langrennskomiteens beretning.  

 

166.  Sakliste og program til Fagmøtet 

 

Utkast til program ble fremlagt på møtet.  

Utkastet ble gjennomgått og diskutert.  

 

VEDTAK:  

Det foreliggende forslag legges til grunn som sakliste til Fagmøtet.  
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167. Oppsummering fra evalueringsmøtene 

 
LK fikk oversendt de gjennomganger som ble presentert under evalueringssamlingen på 
Norefjell.  
Presentasjonene er en oppsummering av svarene fra hver gruppe: landslagene, 
helseteam, smøreteam, ledergruppe.  
Det ble en kort diskusjon som knytter noen kommentarer til dette.  
 
VEDTAK:  
Tatt til etterretning. 
 
  

EVENTUELT 
 

159.  Eventuelt   

 

Skiforbundets innstilling til fordeling av rulleskimidler(Programsatsingsmidler til 

rulleskianlegg) ligger til behandling hos Kulturdepartementet. 

Et av de innstilte anleggene er Lillomarka.  Det knyttes usikkerhet til om det kan tildeles 

midler til Lillomarka for 2016 pga mangelfull finansieringsplan. 
 
 
FIS Congress Cancun 
Det er et stort antall deltagere som reiser på vegne av Norge/Norges Skiforbund.  Mange 
av disse – uansett roller og ansvar - vil bli identifisert med Langrenn. LK ber om at 
deltagelsen vurderes med hensyn til mål og ansvar, og at det samtidig forberedes en åpen 
og tydelig kommunikasjon rundt dette med hensyn til ønsket effekt og kostnader.  
 
Neste møte: Planlagt 11. mai,  Utgår.  
 
 
 
PN 25/4-2016 


