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Langrennskomiteens møte nr. 2, 2016-2018 
Onsdag 18. august 2016 

Telefonmøte  
 

REFERAT 
 

 
REFERATSAKER 
15.   LK-møte nr. , 16. mars i Oslo 

 
RAPPORTERING 
16. Rapportering fra virksomheten  
17. Økonomirapport 
 
INFORMASJON  
18. Administrasjon 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   
19. Martin Johnsrud Sundby – dom knyttet til brudd på dopingreglementet og 

håndtering av denne. 
 
 
EVENTUELT 
20.  Eventuelt 
 
  
 
 

 



LK-møte  02, 2016-2018, 18. august 2016 Telefonmøte 

2 
 

  
Møtedeltagere:  
 
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Marthe K. Jensen, Kari 
Mørkved Sylten, Sindre Bergan. 
Fra adm: Espen Bjervig og Espen Graff 
 
 

REFERATSAKER 

 
15.   LK-møte nr. 1, 21. juni Ullevål 
 
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 

RAPPORTERING 
 

16.    Rapportering fra virksomheten 

Ikke behandlet 
 

 17.    Økonomirapport. 
Utsettes til neste møte.  
 
 

INFORMASJON 
 

18.      Administrasjon 

Ikke behandlet 
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

19.  Martin Johnsrud Sundby – dom knyttet til brudd på dopingreglementet og 

håndtering av denne. 
 
Torbjørn Skogstad henviste til tidligere dialog om saken, innledet kort og oppsummerte 

reaksjoner og kommentarer i etterkant av pressekonferansen som ble holdt den 20. juli.  

Espen Graff ga en utfyllende status i mediebildet pr. dato. 

  

Følgende momenter kom opp i den etterfølgende diskusjonen. 

  

1.      Pressekonferansen 

Godt forberedt og vel regissert.  

Så gjennomarbeidet at den ikke greide å etterlate et inntrykk av ydmykhet og 

læring. 

Dette ble forsterket av en overdreven bruk av advokat. 

Det ble stilt spørsmål rundt Langrenn sin rolle: Problematisk at dette håndteres og 

frontes av Skipresidenten. 

Hvor var helsesjef/leder for langrenn i forhold Knut som lege? 

Martin var ekte og god.  
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2.      Økonomi – erstatning og kostnader forøvrig 

Dette er uavklart og det pågår diskusjoner med sentraladministrasjonen og om 

dette. Langrenn er belastet kostnader for dette arbeidet også i 2015. 

 

 

3.      Kultur og medisinbruk 

Når vi ikke greier å etterlate et annet inntrykk i en slik sak er det grunn til å stille 

spørsmål om vi har et mer grunnleggende problem. Dette har vært på dagsorden 

tidligere også knyttet til internasjonalt arbeid og relasjoner til langrennsverdenen 

forøvrig. Det er grunn til å stille spørsmål om vi har forvaltet vår årelange suksess 

på en måte som vi ønsker å identifisere oss med i fortsettelsen. Når det gjelder 

bruken av medisiner så har denne saken utløst mange uavklarte spørsmål. 

 

  

VEDTAK: 

LK var enstemmig om følgende: 

Saken må opp i sin dybde og bredde på neste ordinære møte mandag den 29.august, og 

det må gjennomføres en evaluering av hvordan vi har håndtert dette. 

Vi må forberede en rask og grundig gjennomgang av medisinbruken. 

Det må etableres en full oversikt og åpenhet knyttet til påløpte kostnader. 

LK ønsket en gjennomgang av arbeidsdelingen med skipresident og 

sentraladministrasjonen samt ansvaret internt i langrenn. 

Ledelsen i langrenn må utfordres på ledelse, organisasjonsutvikling og kulturbygging. 

  
 
 
  

EVENTUELT 
 

20.  Eventuelt   

 
 
 
PN 4/9-2016 


