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Til stede:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Marthe K. Jensen, Kari 
Mørkved Sylten, Sindre Bergan. 
Fra adm: Espen Bjervig. (Asgeir Moberg under sak 88 og 92) 
 
 
REFERATSAKER 
 
86.   LK-møte nr. 9 Lygna 3. februar 
 
Referatet er publisert på NSFs websider. 
http://www.skiforbundet.no/langrenn/kontakt/langrennskomiteen/lk-mote-referater/  
 
 
RAPPORTERING 
 

87.    Rapportering fra virksomheten 
 
Her viser vi til siste rapport som ble sendt skistyret 13. mars. 
Rapporten følger nederst i dette referat. 
 
 88.    Økonomirapport. 
 
Asgeir Moberg gjennomgikk økonomirapport til og med februar 2017. 
Status viser en kostnad på ca 600.000 over budsjett. Dette skyldes i hovedsak smøring og 
slip (periodisering?). Inntektene er er ihht budsjett, men det jobbes med salg av ledige 
merker. 
 
Konklusjon:  
LK ber administrasjonen legge frem kostnadsoversikt pr konto der det er for høye 
kostnader 
 
 
INFORMASJON 
 
89.      Administrasjon 
 
 
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 
90.  Evalueringsprosessen 
 
Espen Bjervig presenterte plan for gjennomføring av evalueringen etter sesongen 2016-2017. 
Evalueringssamligen finner sted på Hamar (Scandic).   
Det er sendt ut spørreskjemaer, med kort svarfrist.  
 
Rammen for programmet: 

• Start søndag 1800, innledning og evaluering 
• mandag fram til lunsj, evaluering fortsetter 
• mandag etter lunsj, VerdiSki, strategi og verdiarbeid 
• tirsdag, VerdiSki, strategi og verdiarbeid 

 
VEDTAK:  
Tatt til ettereretning 
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91.  Therese-saken 
 
Det ble gitt en orientering om status i saken pr. d.d., og framdriften i forbindelse med 
ankesaken.  
Saken kort diskutert.  
 
VEDTAK:  
LK ønsker å samlet få oppdateringer av saken fortløpende. 
 
 
 
92.  Terminista 2017-2018 
 
Gjeldende utkast til terminlistens Hovedpunkter er å finne på forbundets webside:  
https://www.skiforbundet.no/globalassets/gren---medier/langrenn/terminlistens-
hovedpkt/terminlistens-hovedpunkter-2018.pdf  
 
Det har vært jobbet med Terminlistens hovedpunkter gjennom vinteren.  
Asgeir Moberg orienterte om status og fremdrift.  
Ingen kommentater til utkast til terminlista 2017/2018 utover det som fremkommer av 
vedtaket nedenfor.  
 
VEDTAK:  
Terminlisteutkastet godkjent med følgende merknader:  
Sesongåpning Beitostølen, forslag om å utsette oppstart bes utredet videre. 
LK instiller Hovedlandsrennet til Byåsen dersom de bekrefter at de tar arrangementet, 
saken overbringes skistyret. 
JR NM stafett med bare «like etapper», LK ber adm utredet videre og avklare 
beslutningsprosess. 
 
 
 
93.  Årsberetning 2016-2017 
 
Vanligvis blir vi bedt om å utarbeide årsberetning i april måned. Tiden nærmer seg, og det 
gis ofte korte frister.  
Det beste framgangsmåten er at administrasjonen setter opp en disposisjon og en foreløpig 
tekst; deretter må alle (både tillitsvalgte og ansatte) bidra  innenfor egne 
virksomhetsområder.  
 
Vi minner også om at vi pleier å be skikretsene levere en virksomhetsrapport, 
deltagerrapport for KM, forslag til «ildsjeler» etc. 
 
VEDTAK: 
Administrasjonen bes starte arbeidet med årsberetning etter samme modell som tidligere.  
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94.  Vårfagmøtet 2017 
 
Vårfagmøtet arrangeres 9.-11. juni. 
Gjennom sesongen har det kommet opp en del aktuelle saker: Fluor, klassisk (soner etc), 
noen andre regelsaker, «omdømme», Martin- og Theresesaken, etc etc.  
Administrasjonen bør utarbeide skissen for møtet, men ønsker komiteens innspill.  
 
VEDTAK: 
LK ber administrasjonen utarbeide skisse og onsker å komme med innspill på dette når 
det foreligger. 
 
95.  LKs egen tid 
 
  
EVENTUELT 
 
96.  Eventuelt   
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RAPPORT FRA LANGRENN PR. 13.03.2017  

Forrige rapport 26.01.2017   

Breddeidrett (Per)  
Stor aktivitet lokalt og blant yngre. Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandrennet og mange andre renn har 
stor deltagelse. Selv om Birkebeineren har nedgang i deltagelsen, så er det mange andre turrenn som har gode 
tall. Gradvis bedring av snøforhold har virket stimulerende på oppslutningen.  Tall i årsrapporten for 2016-2017 
vil gi indikasjoner på om oppslutningen om langrenn er økende eller synkende. En "antatt" tendens er nok at det 
er økning i det store bydistriktene (Oslo, Akershus, Sør-Trøndelag), mens mindre befolkede områder har 
utfordriner med å holde interessen oppe.  Krevende media-saker i 2016 og 2017 ser ikke ut til å ha påvirket 
rekrutteringen, men vi får som sagt tall senere.   

Toppidrett (Vidar)/Asgeir  
Langrenn hadde gode resultater i junior VM (USA), og i senior VM (Lahti) ble NSF langrenn beste nasjon  

Arrangement (Asgeir)  
Selv med vanskelige snøforhold har de største arrangementene blitt arrangert, godt hjulpet av dyktige 
arrangører som vil få det til. Siden sist er NM på Lygna, juniorcup på Voss og seniorcup på Sjusjøen og Åsen 
blitt arrangert. Stor deltakelse over hele linja. Utfordringen denne vinteren har så langt vært fokuset på smøre-
fasilitene i forhold til fluor-gasser etc. Her er fokuset stort, og ønsket om å gjøre noe med problemet er absolutt 
tilstede.  Terminlista for neste sesong er i ferd med å bli kungjort, men vi mangler fortsatt en arrangør av 
hovedlandsrennet. Den vi hadde ” på blokka” trakk seg på grunn av manglende, ferdigstilt hoppbakke. Det er en 
utfordring å finne egnete hoppbakker i nærheten av en langrennstadion. Dette ekskluderer mange gode 
arrangører fra det å arrangere et hovedlandsrenn med 1000 deltakere.  

Anlegg (Brit)  
NSF har innstilt følgene anlegg for ektraordinære tilskudd fra departementet. Sandnes arena, Lillomarka arena, 
Lygna Skisenter og Blommen Skisenter, Stiklestad Det arbeides med forslaget til endringer i tilskuddsatsene for 
langrenn. (Spillemiddeltilskuddet)  NSF, langrenn sender 4 personer til homologerings-seminaret i Oberstdorf i 
mai måned  

Kompetanseutvikling (Per)  
Februar og litt av mars 2017:  * Den nye utgaven av "Utviklingstrappa" under arbeid. Men midt i sesongen er 
det vanskelig å få fram drift.  * Teknikkvideoer: Nye videoer var ferdige ved juletider, og er nå endelig publisert 
på Ski-TV. Det ble altfor mye unødvendig diskusjon rundt dette! * NM-seminarer: NM på Lygna (innleder Eirik 
Nossum) med svært liten deltagelse men bra diskusjonerdiskusjoner.   NM jr i Harstad (Innl Brit B/Geir Endre 
Rogn), meget bra deltagelse, mest forelsning og litt debatt/spørsmål.  * Trenerseminaret i april er under 
planlegging (topptrenere), og deltagergrupper har nå fått invitasjon. .  * Trener 3-kurs planlegges, oppstart i 
juni/juli, mange interesserte søkere.  * Følger opp planen for gjennomføring av Trener I- og trener 2-kurs. Mange 
Trener 1 (og Treningsleder-) kurs og stor aktivitet. Litt for få Trener 2-kurs p.t.  Mange kurs i Oslo og Akershus, 
aktiviteten ellers i landet kan bli bedre.   

Marked og økonomi (Espen/Bernt Halvard)  
Omfattende kundeaktivieter i VM. Ca 1000 gjester fra våre sponsorer Det virker som om at det er stabilitet i 
kundefamilien etter en turbulent periode. Økonomi blir levert på i eget regnskap.  

Internasjonalt arbeid (Brit/Vidar)  
Det arbeides med planer om en ny, internasjonal samling sommer/høst 2017  

Informasjon, kommunikasjon, Organisasjon (Espen)  

 
 


