
 
 

                   
 

     P R O T O K O L L 
 

      LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 6 – 2018/2019 sesongen 
 

Norges Skiforbund Langrenn 
 

 
Dato:     Tirsdag 22. januar 2019 
Sted:     Norges Skiforbund, Ullevål Stadion, Oslo 
Tid:     16:00-20:00 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørktvedt Sylten (nestleder),  

Marthe Kobbersletten Jensen, Sindre Bergan, Per Morten Nyeng. 
Administrasjonen: Espen Bjervig, Asgeir Moberg, Vidar Løfshus, Ulf Morten Aune,  

Pål Rise og Gro Eide (referent). 
Fravær: Bjørg Sissel Kvannli, LK-medlem 
 
 

Saksnr. Sak 

 
01-01 
18/19 
 

 
Protokoll og agenda 
 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 5, 12. desember 2018.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda LK-møte 1-2019 samt protokoll fra LK-møte 5 – 2018. 
 

 
02-01 
18/19 

 
Økonomi 
 
Langrennssjef Espen Bjervig og arrangementsansvarlig Asgeir Moberg innledet om status regnskap 
pr desember 2018 og viser til regnskapsrapport per desember oversendt langrennskomiteen. 
 
Årsregnskapet styres mot balanse, altså et null-resultat. Dette er svært bra sett i lys av et krevende 
år med store kostnadsbesparelser, men med opprettholdt aktivitet. 
 
Noen kostnader fra de seneste verdenscup-reiser mangler, og er tatt høyde for i prognosen. 
Fellesadministrasjonen i Skiforbundet arbeider målrettet med å få best mulig struktur på 
regnskapsføringen med omforente prinsipper, noe som er viktig for det videre arbeid med 
økonomi og oversikt over hvordan midler fordeles og føres.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og legger til at det er viktig at arbeidet med 
med klare prinsipper for hvordan regnskap føres i Skiforbundet nå ferdigstilles.  
 



 
03-01 
18/19 

 
Fremtidig lagstruktur 
 
LK-medlem Per Morten Nyeng innledet. I Langrennskomiteens Strategidokument er det pekt på 
fire hovedmål hvorav to av disse er: 
 

• «Se på muligheter og utfordringer med dagens landslagsmodell». 
• «Se på muligheter og utfordringer ved den økonomiske modellen NSF-L er tuftet på» 

 
På bakgrunn av ovenstående er det utformet en handlingsplan der følgende hovedtiltak nr 2 er 
definert under «Landslagsmodellen»: «Se på fremtidens landslagsmodell – fra klubb til elite – 
organisasjonsutvikling. NSFs lag skal være det beste alternativet – hvordan sikre dette. Arbeid 
dokumenteres. Resultat: Mene noe om hvordan Skiforbundets organisatoriske modell skal se ut i 
fremtiden.» Som hovedtiltak nr 1.3 under «Økonomi»: «Foreta en gjennomgang på om dagens 
struktur (lagsstruktur) er bærekraftig» 
 
Langrennskomiteen hadde en god og bred diskusjon rundt framtidig lagstruktur sammen med 
administrasjonen hvor både landslagssjef Vidar Løfshus, landslagskoordinator Ulf Morten Aune og 
utviklingskonsulent Pål Rise deltok - i tillegg til langrennssjef Espen Bjervig.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen takker for gode bidrag til oppstart av dialog rundt fremtidig lagstruktur og ber 
administrasjonen utarbeide et utkast til strategidokument som inkluderer form og økonomi som 
presenteres for skikretsene på vårmøtet 2019 for videre diskusjon. 
 

 
04-01 
18/19 

 
Generalsekretær Skiforbundet Ingvild Bretten Berg orienterer (administrasjonen deltok ikke i 
møtet under denne saken). 

 
For å tilrettelegge for et godt samarbeid hadde nytilsatt generalsekretær Ingvild Bretten Berg 
invitert seg til møtet for å orientere om organisasjonsprosessen som hun iverksetter for 
Fellesadministrasjonen Skiforbundet. I tillegg ønsket hun innspill som hun kan ta med seg i 
arbeidet fremover. Hun orienterte om hvordan hun ser for seg å jobbe fremover, hvilke 
prioriteringer som gjøres, samt gjøre en forventningsavklaring mellom LK og generalsekretær.  
Bretten Berg har tatt initiativ til å møte alle grenkomiteer. Fint med forventningsavklaring på når 
det bør være dialog. Ansvaret til generalsekretæren er å jobbe med en helhet i organisasjonen. 
Generalsekretæren må også ta beslutninger som kan være vanskelige og ikke nødvendigvis like 
«populære» i alle grener. Fokus var hvordan sammen få til de endringer som må gjøres. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
05-01 
18/19 

 
Rapportering fra administrasjonen 
 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte. Skiforbundets Telenoravtale har vært en mediesak,  
involverer alle grener. Mediesaken Kristine Stavås Skistad/Helene Marie Fossesholm kom uriktig ut 
fra TV2, og det har vært møter med kanalen. TV2 dementerte saken 21.1. Har aldri skjedd før.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 



 
 
Oslo, 22. januar 2019 

 
 
 
 
Torbjørn Skogstad      Kari Mørkved Sylten 
Leder        Nestleder 
 
 
Bjørg Sissel Kvannli      Per Morten Nyeng 
Medlem       Medlem 
 
 
Sindre Bergan       Marthe Kobbersletten Jensen 
Medlem       Medlem 

 
06-01 
18/19 

 
Rapportering fra LK-leder 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad viste til orientering fra langrennssjef Espen Bjervig. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
07-01 
18/19 
 

 
NM-tildelinger 
  
Asgeir Moberg redegjorde. Det er mottatt flere søknader til nasjonale mesterskap de neste to 
sesongene hvor tildeling vil skje i Skistyrets møte 28. januar 2019. Dette gjelder: 
  

• Hovedlandsrennet nordiske grener 2020 
• NM langrenn junior 2021  
• NM langrenn del 1 2021  
• NM hopp, kombinert og langrenn («del 2») i 2021 

 
LKs vedtak: 
 
Langrennskomiteen oversender sine innstillinger til Skistyret for beslutning i møte 28. januar 2019.  
 

 
08-01 
18/19 

 
Eventuelt 
 

1. Fluor 
Sindre Bergan orienterte. Det har vært et møte med NILU hvor vi bekreftet at vi aksepterte 
tilbudet. Skistyret dekker opp mot 200.000 NOK av kostnadene med testing. Det fortsettes 
med uttesting og kalibrering. Utviklingssjef Britt Baldishol har dialogen med smøretrailer, 
testes på Norgescup Nes. Så mye som mulig testes ut i disse dager. Vi skal ut med 
informasjon da det er mange, ulike oppfatninger der ute blant foreldre og andre. Vi må gi 
info om testing og at vi skal teste på Hovedlandsrennet. 

 


