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Til stede:  
 
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Marthe K. Jensen, Kari 
Mørkved Sylten, Sindre Bergan. 
 
Til sak 49 (11. okt.): Erik Røste, Stein Opsal, Anne-Lise Rolland.  
 
Fra adm: Espen Bjervig (sak 49 og 50), Vidar Løfshus (sak 50, 18. okt.). 
 
 

REFERATSAKER 

 

45.   LK-møte nr. 4 Ullevål 22. september 
 
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 

RAPPORTERING 
 

46.    Rapportering fra virksomheten 

 
Ikke behandlet. 
 
 

 47.    Økonomirapport. 
 
Ikke behandlet. 
 
 

INFORMASJON 
 

48.      Administrasjon 

 
Ikke behandlet.  
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

49.  Positiv dopingprøve 
 
Saken behandlet den 11. oktober. 
LK ble informert om at en løper fra allround-laget damer hadde avlagt positiv doping 
prøve. Skiforbundet ble informert av Antidoping Norge om dette på onsdag i forrige 
uke. Samtidig ble LK informert om de samtaler og møter som hadde funnet sted for å få 
oversikt over situasjonen, planlegge videre aksjoner og for å forberede en 
pressekonferanse som høyst sannsynlig blir på onsdag eller torsdag denne uken.  

  

Det var også diskusjon rundt budskap og deltagelse på pressekonferansen.  

 
 
VEDTAK:  
LK tok informasjonen til etterretning og besluttet at Torbjørn Skogstad skulle stå for all 
ekstern kommunikasjon på vegne av LK.   
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50.  Strakstiltak vedr medisinske rutiner 

 
Saken behandlet den 18. oktober.  
Det ble arrangert et ekstraordinært telefonmøte for å diskutere og beslutte strakstiltak 
knyttet til medisinsk støtteapparat og rutiner knyttet til medisinering av utøvere.  
Vidar Løfshus la fram et forslag til strakstiltak, som følger:  

1.  Helsesjef erstattes med Sjefslege som leder for helseteamet.  NSF langrenns nye 
sjefslege og leder for helseteamet blir Petter Olberg. 

2. Dersom det unntaksvis må kjøpes medisiner i utlandet skal dette 
kontrasigneres/godkjennes av lege i Norge 

3. Alle løpere på landslag fra elite til junior med tilhørende støtteapparat skal 
gjennomføre Antidoping Norges e-læringsprogram  ”Ren Utøver”. 

4. Kartlegging og dokumentering av kosttilskudd og faste  medisiner for alle 
utøvere gjøres kontinuerlig  

5. Det skal alltid være lege tilstede på alle konkurranser og  større samlinger i NSF 
langrenns regi. Der dette ikke praktisk lar seg gjøre, oppnevnes vakthavende lege i 
Norge 

6. Det er opprettet kontakt med Sveriges Olympiska Komité (SOK) for å få råd og 
innsikt i deres praksis  

7. Det iverksetts en grundig prosess for å sette opp et kvalitetssystem i samarbeid 
med Olympiatoppen og NSF sentralt. 
 

VEDTAK: 
De ovennevnte tiltak iverksettes umiddelbart.  
Kunngjøring og oppfølging av tiltakene ivaretas av langrenn v/Vidar Løfshus. 
Tidspunkt for bekjentgjøring avklares i forhold til skistyrets diskusjoner og eventuelle 
beslutning om rutiner på et overordnet nivå.  
  

 

51.  Program for Høstmøtet 

 

Behandlet 21. oktober.  
LK gikk gjennom planene for Høstmøtet. Se egen oversikt.   

Når det gjelder programmet fredag er dette endret i lys av de pågående sakene i langrenn. 
Torbjørn har forberedt en kort presentasjon av Astma-saken og Therese-saken. Martin-
saken håndteres av Stein Opsal og Erik Røste. LK gikk gjennom talepunktene til 
Torbjørn.   

  

VEDTAK:  

LK er takknemlig for de forberedelsene administrasjonen har gjort. Til tross for 
situasjonen så er det viktig at fagmøtet følger opp løpende diskusjoner og beslutninger 
som vi må ta for sesongen 2016/2017. Når det gjelder den situasjonen vi står i må LK 
må opptre på en åpen, ærlig og ydmyk måte og invitere til tydelige tilbakemeldinger og 
synspunkt fra Langrenns-Norge.   
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52. Status og veien videre 

Behandlet 21. oktober. 
LK diskuterte grundig status i sakene som har preget norsk langrenn siden Martin-
saken og berørte både strukturelle og kulturelle utfordringer. Følgende tema ble grundig 
diskutert:  
 

 Status i Granskningsutvalgets arbeid: Torbjørn ga en grundig orientering om 
dette 

 Kvalitetssikring og rutiner  

 Struktur og ansvar  

 Intern og ekstern kommunikasjon   

 Ledelse generelt  

 LK sin rolle og videre utvikling   

 Ansvar mellom LK og NSF sentralt  
 

Kommunikasjonsarbeidet har vært ledet av Espen Graff, som sammen med Gro Eide og 
Claes-Tommy Herland har lagt ned en imponerende arbeidsinnsats.    

  

VEDTAK:  

LK gir honnør til den jobben som er gjort av egne og sentralt ansatte på Ullevål. Det er 
enormt stort påtrykke fra media og vi er svært takknemlige for den innsatsen som vises 
for å betjene alle henvendelsene 

Markedsavdelingen har jobbet på høygir for å følge opp våre støttespillere og lyktes 
med å informere og involvere på en slik måte at alle bortsett fra en støttespiller stiller 
lojalt opp om det videre arbeidet.   

Vidar blir utfordret på å lage en handlingsplan i 3 faser:    

 Frem til sesongstart  

 Frem til granskningsutvalget leverer sin rapport  

 Frem til våren 2017  
  

Handlingsplanen skal omfatte hva, hvorfor, når og hvem. Planen skal dekke hele den 
sportslige delen og sikre at nødvendige tiltak blir gjort for å lede gjennom 
krisen, forberede og gjennomføre nødvendige endringene.   

LK forbereder det samme arbeidet med spesiell fokus på Langrenns-Norge og 
internasjonale relasjoner utover det som ligger under Vidar sitt ansvar.   

  

 

53.  Kostnadsdekning   

Saken diskutert.  

 

VEDTAK: 

LK dekker advokatutgifter til Therese Johaug, i første omgang frem til det foreligger en 

avgjørelse i domsutvalget. Dette forutsetter at det sendes søknad til NIF om dekning 

av sakskostnader i henhold til NIFs lov.  NSF langrenn betaler da differansen mellom de 

faktiske kostnader og det NIF eventuelt dekker. Om NIF ikke dekker noe, innebærer det at 

NSF langrenn betaler alt.   
  

EVENTUELT 
 

54.  Eventuelt   

 
 
PN 1/11-2016 


