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Tilstede:  
 
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Marthe K. Jensen, Kari 
Mørkved Sylten, Sindre Bergan. 
Fra adm: Espen Bjervig, Vidar Løfshus, Per Nymoen.  
Erik Røste og Espen Graff var til stede under deler av sak 26.  
 
 

REFERATSAKER 

 
21.   LK-møte nr. 1, 21. juni 2016 
22.     LK-møte nr. 2, 18. august 2016 
 
Referatene er publisert på NSFs webside.  
 

RAPPORTERING 
 

23.    Rapportering fra virksomheten 

 
Marked (v/Espen Bjervig):  
Skistyret skal behandle salg av de nye 50 cm2 som ble innført på FIS-kongressen i 
Cancun. (Økning av reklameplass fra 400 til 450 cm2). Det er diskutert å selge dette i 
fellesskap for alle grener, evt å øke fee til sentraladm ved salg av disse 50 cm2.  
LK hadde en lengre diskusjon om dette. Enighet at vi må bidra til fellesskapet på en 
rimelig måte, men også sørge for inntekter til langrenn.  
For øvrig: redegjørelse for inngått avtale med Scandic. Andre avtaler under 
forhandling/sluttbehandling.  
Bestilt ny mediarapport, og ny omdømmerapport.  
For tiden meget bred kontakt med kundene (sponsorer).  
 
 

 24.    Økonomirapport. 
 
Ikke behandlet.  
Månedsrapport pr. 31. juli sendes LKs medlemmer. (Ble gjort etter møtet).  
 

25.      Administrasjon 

 Ikke behandlet.  
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

26. Utvalg til å gjennomgå saken rundt medisinering av utøvere 
  
LK har i etterkant av MJS saken bestemt en gjennomgang av rutiner knyttet til 

medisinering, ref diskusjonen på forrige møte. Påstanden om medisinering av friske har 

forsterket dette behovet. LK velger derfor å oppnevne en kommisjon som skal foreta 

gjennomgangen. Oppnevning og utarbeidelse av mandat vil skje i tett samarbeid med Anti 

Doping Norge. 
 
 
 
 
 



LK-møte  03, 2016-2018, 29.08.2016 Oslo 

3 
 

Forslag til mandat for kommisjonen: 
Det var blant annet innhentet synspunkter fra AntiDoping Norge v/Anders Solheim, som 
hadde skrevet et utførlig notat. Dette ble lagt til grunn for diskusjonen. 
 
 
KONKLUSJON:  
Langrennskomiteen kom fram til følgende forslag til mandat for kommisjonen:  
 

 Kartlegge våre rutiner vedr oppfølging og medisinering av utøvere.  

 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell.  

 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis. 

 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis.  
 
LK diskuterte sammensetning av kommisjonen, og må nødvendigvis bruke litt tid på 
dette.  
Når kommisjonen er etablert, vil LK diskutere mandatet med kommisjonen og eventuelt 
foreta nødvendige utvidelser og endringer.  
 
Langrennskomiteen vil ikke være representert i kommisjonen.  
 
LK gjennomgikk aktuelle navn til sammensetning av kommisjonen.  
Målet er å dekke områdene jus, medisin, medisinsk etikk, idrettsetikk og 
utholdenhetskunnskap.  
Aktuelle personer vil bli kontaktet snarest mulig.  
 
I kommisjonens arbeid må vi forsøke å balansere grundighet og rask levering.  
 
 

27.  «Mini-Tour» World Cup 2020  

 
Øistein Lunde redegjorde for arbeidet med planer om en «tour» (Sverige-Norge) i slutten 
av sesongen 2019-2020. kfr touren som ble arrangert i Canada i 2016.  
I et helhetlig perpektiv kan det ha konsekvenser for Lillehammer i desember 2019.  
Saken blir behandlet i Skistyret kommende uke.  
 
KONKLUSJON:  
Langrennskomiteen går inn for planene. LK ber om at det argumenteres godt for å 
gjennomføre både «Tour» og WC Lillehammer i 2020. Hvis dette ikke er mulig, må man 
for dette ene året prioritere «Tour» foran Lillehammer.  
 
 

EVENTUELT 
 

28.  Eventuelt   
 

1. Ung i Sporet:  
Enighet om at Kari Sylten og Marthe Jensen jobber med dette området, herunder 
samling i forbindelse med Høstmøtet i oktober 2016.  

 

2. Saker som var tenkt behandlet på dette møtet, men som vi ikke rakk å behandle:  
Enighet om at vi prøver å løse noen av disse sakene pr. e-mail.  
 

3. Neste LK-møte er 22. september kl 16 i Oslo.  
 
 
PN 06/9-2016 


