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Langrennskomiteens møte nr. 12, 2014-2016 
Torsdag 25.  juni 2015 Oslo  (Ullevål Stadion) 

Kl. 16.00 – 19.00 
 

REFERAT 
 
 

REFERATSAKER 
105.   LK-møte nr. 11 (Fagmøtet, Oslo), og LK-møte nr. 10 (11.-12. mai) 

 
RAPPORTERING 
106. Rapportering fra virksomheten  
107. Økonomirapport  
 
 
INFORMASJON  
108. Administrasjon 
 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   
 
109. Rekrutteringsprosess ny langrennssjef 
110. Prosessen rundt løperavtaler og klesinstruks 
111. Møteplan høsten 2015  

 
EVENTUELT 
112.  Eventuelt 
 - TD-oppnevnelser 
 - Ildsjeler og «Årets Langrennsklubb».  
  
 
  



LK-møte  12, 2014-2016, 25. juni 2015 Oslo 

2 
 

Til stede:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra Adm: Åge Skinstad, Per Nymoen (unntatt sak 109)   
 
 

REFERATSAKER 
 

105.   LK-møte nr. 11 Fagmøtet i Oslo, og nr 10 (11.-12. mai). 
 
Referatene er publisert på NSFs webside. 
 

RAPPORTERING 
 

106.    Rapportering fra virksomheten 

 
FIS-møtene i Varna (kort rapport v/Åge Skinstad):  
Endring av refusjonsordningen for World Cup: Forslaget (som vil øke Norges kostnader 
vesentlig) ble utsatt og skal utredes nærmere. Norge vil utarbeide et bearbeidet forslag. 
Kvoter for støttepersonell: Antall «akkrediterte» (som meldes på gjennom det offisielle  
systemet) er satt til maks 22. Vi kan ha med flere, men disse får litt dyrere overnatting (og 
noe redusert tilgang). I løypa kan vi ha 12 personer (testere etc).  
Den internasjonale juniorsamlingen på Sjusjøen i august: Det er nå 160 deltagere fra 15 
nasjoner.  
Regelkomiteen (Torbjørn ref.): Diskusjon om «differensiert homologering» av løyper for 
hhv klassisk og fri teknikk. Tiltak for å gjøre det lettere å diske for «small skating».  
 
 
  

 107.    Økonomirapport. 
 
Månedsrapporten for april (pr. 30/4) ble gjennomgått.  
 
Det styres nå etter et revidert budsjett som skal ende ut med en minus på 106.000 (omtalt 
på forrige møte). 
 
 

INFORMASJON 
 

108.      Administrasjon 

 
Den administrative ledergruppen vil i neste uke (tors 2/7) gjennomgå fordeling av Åges 
arbeidsoppgaver.  
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

109.  Rekrutteringsprosess ny langrennssjef 

 
Det ble gitt en muntlig orientering fra Adecco.  
 
Tatt til etterretning.   
 
 
 



LK-møte  12, 2014-2016, 25. juni 2015 Oslo 

3 
 

 

110.  Prosessen rundt løperavtaler og klesinstruks. 

 

Det blir gitt en muntlig orientering om saksbehandlingen og det siste skistyrevedtaket. 

Vedtaket innebærer en avtale i likhet med foregående sesong.  

Petter Northug er gitt frist med å svare på om han vil gå verdenscup kommende sesong, og 

dermed gå inn på en avtale lik forrige sesong.  

 

Utvalget som skal se på organisering av den fremtidige landslagsmodellen med tilhørende 

avtaler, har hatt sitt første møte.  

 

Det ble videre en kort diskusjon rundt Marit Bjørgens situasjon vedrørende  graviditeten 

og deltagelse på samlinger og konkurranser. Åge refererte fra en e-post fra Marit og 

Therese hvor de bekreftet sin deltagelse på landslaget men samtidig hadde behov for en 

ytterligere vurdering av utøveravtale og klesinstruks.  

 

LK tok dette til etterretning og ba samtidig om at utspillet fra Marit og Therese blir møtt 

på en positiv og proaktiv måte med en snarest mulig avklaring. 

 

 

111.  Møteplan for høsten 2015 

 
Neste LK-møte holdes i Trondheim 23.-24. august (søn-man). 

Videre møteplan settes opp på det møtet.  

 
 

EVENTUELT 
 

112.  Eventuelt   

 TD-oppnevnelser 
LK ber TD-utvalget om å få TD-oppsettet til godkjenning. 
 

 Ildsjeler og «Årets Langrennsklubb» 
Per Nymoen sender denne på en ny mailrunde før vi tar avgjørelse.  
 

 Representasjon på den internasjonale juniorsamlingen 6.-14. august. 
Marius og Runa tar ansvar for å følge opp dette.  
 

 Tildeling av 7 mill til rulleskianlegg: 
Anleggsutvalget har sett på søknader, og holdt seg til oppsatte kriterier:  

o Realiserbarhet 
o «Sentrumsnærhet»/Geografisk behov 
o Løypeprofil (barn & bredde) 
o (Standplass for skiskyting) 

 
Det var enighet om at utvalget kan håndtere dette.  

 
 
Per N 25. juni-2015 


