
INNKALLING TIL LANGRENNSKOMITEMØTE nr 15 
i 

Norges Skiforbund 

 
 
Dato:     1. november 2017 
Sted:     Gardermoen Park Inn 
Tid:     Kl 17:00-19:30 
Langrennskomiteens faste medlemmer 
Fra administrasjonen iht ansvar, adm sjef Espen Bjervig og landslagssjef Vidar Løfshus.  
 

A. ORIENTERINGSSAKER 
Saks 
nr. 

Sak Dokument-
status 

Ansv 
forberedelse 

Angitt tid 

139 Økonomirapport september 
Rapport for september ble gjennomgått, estimert 
resultat for 2017 er uendret fra august. 
LK ønsker spesifisert oversikt over kostnadskutt 
gjennomført i 2017.  

Utsendt Espen 17:00–17:15 

140 Status markedsarbeid 
Stort fokus på reforhandlinger, og så langt svært positive 
tilbakemeldinger. Målet er å være ferdig med de aller 
største før jul. 
 
Flere av våre samarbeidspartnere har fått dispensasjon 
fra OLT til å fortsette normale markedsaktiviteter også 
under OL. Dette er aktiviteter som går fast gjennom hele 
året. Det er Ikke tillat med ekstra kampanjer eller 
henvisning til OL, under selve mesterskapet. 
Svært godt besøk fra journalister på våre mediedager, og 
mange oppslag spesielt fra høydesamlingen. 
Langrenn er stolt av å bli assosiert med Mester Grønn sin 
kampanje for Rosa sløyfe i oktober. 
 
Gode eksponeringsmålinger pr september. Langrenn nr 1 
– folkets idrettsinteresse 49%, 8 utøvere blant topp 20 – 
Marit har nå passert Aksel, og omdømme for lagene foran 
Q3 2015. 
 
 

 Espen 17:15-17:30 

141 Budsjett prosess 
Adm må ha budsjett klart til Skistyret 6 des. 
Handlingsplanen prioriteringer tas inn i budsjettet. 
Budsjett presenteres LK uke 48, sender ut og kaller 
inn til tlf møte. 

 Espen 17:30-17:45 

     



 
B. BESLUTNINGS SAKER 

 
C. DISKUSJONSSAKER 

 

 
Møte forventes avsluttet ca klokken 19:30 
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142 Handlingsplan, status 
Aktiveres gjennom budsjett prosessen 

Utsendt Brit 17:45-18:15 

143 Fluorsaken 
Mandag 23. okt vedtok LK følgende ang fluor 
saken: 
Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører 
et fluorforbud i klassene til og med 16 år, men 
først når det finnes sikre kontrollmetoder som kan 
identifisere fluor under skiene før start i skirenn. 
 
 
LK ba adm om å utarbeide en 
informasjonskampanje samt et kravspekk på 
kontroll apparat og fortsette arbeidet med å finne 
en kontroll metode. 
 
Enkelt kretser og klubber kan ikke selv forby fluor 
smøring, for å kunne forby må NSF lover endres. 

 Sindre/Brit 18:15-18:45 

144 Status VerdiSki 
Status og framdrift gjennomgått 

Utsendt Gro Eide 18:45-19:00 

145 Forslag Oslo Skikrets 
Torbjørn Skogstad gikk gjennom utfordringer med 
team på tvers av klubber og kommersielle 
rettigheter, følger opp krets og avklarer 
rettighetene. 

 Torbjørn 19:00-19:15 

146 LKs egen tid  Torbjørn 19:15 
147 Yrkesskade forsikring Ettersendes   
     



Torbjørn Skogstad 


