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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, Vidar Løfshus, Per Nymoen.  
Skipresidenten og generalsekretær til stede under sak 34.  
 
 
 

REFERATSAKER 
 

29.   LK-møte nr. 2, 18. august 2016 
30.     LK-møte nr. 3. 29. august 2016 
 
Referatene er publisert på NSFs webside.  
Møte nr. 2 18. august har i ettertid fått en viss oppmerksomhet i media.  
 
 

RAPPORTERING 
 

31.    Rapportering fra virksomheten 

 
Landslagene: Vidar Løfshus ga en kort info som den sportslige status. Se ellers under sak 
35.  
 
 

 32.    Økonomirapport. 
 
Månedsrapport pr. 31. august ble kort presentert og kommentert av Espen Bjervig.  
En oversikt over markedsarbeidet var vedlagt saklisten.  
Ingen merknader.  
 

INFORMASJON 
 

33.      Administrasjon 

 
Ikke behandlet. 
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

34. Martin Johnsrud Sundby-saken 
  

a.     Forholdet til sentraladministrasjonen/delegasjonsreglementet 

b.     Evalueringsprosessen – status  

c.     Kostnadsfordeling 

Kort innledning v/Erik Røste og Stein Opsal.  

En krevende sak som bør gi mye god læring. De henviste til pågående evaluering senest i 

møte tirsdag den 20.september.  
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Når det gjelder kostnadene, er ca.1,5 millioner kr. belastet regnskapet til langrenn i 2015. 

Foreløpige tall for 2016 er 1,8 millioner kr. Prosessen og de prinsipielle sidene ved 

kostnadsdelingen ble grundig diskutert etter at Erik og Stein hadde forlatt møtet. Det er 

ulike hensyn å ta, og LK leder fikk anledning til å diskutere en løsning innenfor visse 

rammer. 

 

VEDTAK:  

Torbjørn Skogstad følger opp dette med Skipresidenten og Generalsekretæren, med tanke 

 på en felles innstilling til Skistyret.  

 
 

35.  Astmasaken 

 

Vidar Løfshus viste til et fremlagt notat, og ga en redegjørelse for status i saken i forholdet 

til landslagene og støtteapparatet.  

Helseteamet velger å beholde rutinene som de er inntil videre, inntil granskningsutvalget 

har kommet med sine konklusjoner.  

 

LK forutsetter en grundigere gjennomgang av hele saken i et senere møte.  

 

 

36.  Høstmøtet 21.-23. oktober 

 

Forslag til samlet program for møtet inklusive arrangørseminar ble fremlagt. Bør være 

klart og sendes ut ca 1. oktober.  

LK diskuterte en redegjørelse for prosessen rundt astmaproblematikken.  

 

VEDTAK:  

Administrasjonen bearbeider utkastet med bakgrunn i LKs kommetntarer, og sender ut det 

ferdige programmet senest 1. oktober.  

 

 

37.  Fordeling av inntekter fra sponsoravtaler 

 
Gjelder økning av tillatt reklameplass på bekledning, fra 400 til 450 cm2. («Det 5. 
merke»).  
Fordeling av de økte inntekter som følger av dette, fordeling langrenn og 
styret/sentraladm.  
Se også sak 23 på forrige møte.  
 
Det foreligger et forslag fra generalsekretæren om å øke den andel av sponsoravtalene,  
som grenene betaler inn til skistyret/sentraladm, på sikt fra 7,5% (p.t.) til 10% (2018).  
 
Konklusjonen er at LK mener den nevnte økningen er «bedre» både for grenene og for 
NSF totalt sett, men at grenene da må beholde inntektene av «det 5. merke».  
 
VEDTAK:  
Langrennskomiteen støtter generalsekretærens innstilling i saken.  
 
 
 

38.  Granskningsutvalget 
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Granskningsutvalgets sammensetning, mandat og videre arbeid.  

 

Torbjørn Skogstad ga redegjørelse: 

- Utvalget benevnes som «Granskingsutvalget».  

- Leder er Katharina Rise  

- Medlemmer Kjell Larsson (Sverige), Lars Pedersen (Danmark), Katja Mjøsund 

(Finland), Reidun Førde.  

Utvalget har sitt første møte i uke 39.  

 

VEDTAK:  

Tatt til etterretning.  

 
 

39.  Sesonginformasjoner 

 
 Notat fra Asgeir Moberg/ Vidar Løfshus var utsendt før møtet. . 
 
 
VEDTAK: 
Utkastet til «sesonginformasjoner» kan publiseres i sin nåværende form, men det må 
presiseres at endringer kan bli gjort fram t.o.m. høstmøtet i slutten av oktober.  
 
 

40.  Utvikling av Norgescupen (Statoil Norgescup) 

 
En presentasjon med forslag til hvordan vi kan øke populariteten og verdien av 
norgescuprennene, var utsendt før møtet.  
Administrasjonen ber om  LKs godkjennelse til planene som er beskrevet.  
 
VEDTAK: 
Administrasjonen gis fullmakt til å arbeide videre med dette innenfor godkjente 
rammer.  
 
 

41.  Rennreglement, forslag om regelendringer 

 
Notat fra Per Nymoen var utsendt før møtet. I notatet vises til behandling på 
Vårfagmøtet.  
 
VEDTAK:  
Forslaget om premiering i NM senior og Norgescup senior/junior (fra Vang/Hedmark) 
legges fram for Skistyret med støtte fra Langrennskomiteen.  
Forslag om å erstatte stafetten i Hovedlandsrennet med et individuelt renn, bør drøftes 
på Høstmøtet før LK tar endelig stilling til det.  
Forslaget om at skiathlon ikke arrangeres for løpere under 12 år drøftes med Høstmøtet.  
 
Øvrige forslag som var presentert på Fagmøtet i juni, bifalles, men gis for ordens skyld 
en kort behandling på Høstmøtet.  
Forslagene som er en naturlig følge av FIS sine vedtak i Cancun, bifalles.  
 
 
 
 
 

42.  Oppnevnelser EYOF og Nordisk 
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Langrennskomiteen har diskutert forslag fra administrasjonen.  
Nordisk Juniorlandskamp arrangeres i Orkdal 27.-29. januar.   
 
EYOF (Ungdoms-OL ) arrangeres etter planen i Tyrkia 11.-17. februar. Her foreligger både 
en høydeproblematikk (akklimatisering til 1.800 m), og en sikkerhetsproblematikk.  
Olympiatoppen har kontakt med Utenriksdepartementet vedr sikkerhetsspørsmål, og har 
signalisert at en informasjon rundt dette vil bli gitt 5. oktober.  
 
VEDTAK:  

- Til Nordisk Juniorlandskamp i Orkdal oppnevnes Kari Mørkved Sylten som 
hovedleder for langrennstroppen. Kari må sørge for å bemanne 
langrennstroppen med øvrige ledere (smørere m.m.), og å ta ut løpere når tiden 
kommer for dette.  
 

- Til EYOF (Ungdoms-OL) i Erzurum, Tyrkia:  
Marthe Kobbersletten Jensen i samarbeid med Administrasjonen arbeider videre 
med tanke på å forberede deltagelse, i nær kontakt med Olympiatoppen. Det 
legges fram en konkret plan på neste LK-møte. 
Dersom saken ender med at Norges deltar, kan Marthe ta rollen som hovedleder 
for langrennstroppen.  
 

 

43.  LKs egen oppsummering   

 

EVENTUELT 
 
 

44.  Eventuelt   
 
 
PN 25/9-2016 
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