
 
 

                   
 

         PROTOKOLL 
 

      LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 2 - 2019 – 2018/2019 sesongen 
 

Norges Skiforbund Langrenn 
 

 
Dato:     Tirsdag 19. mars 2019 
Sted:     Norges Skiforbund, Ullevål Stadion, Oslo 
Tid:     16:00-20:00 
Tilstede langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørktvedt Sylten (nestleder),  

Marthe Kobbersletten Jensen, Sindre Bergan, Per Morten Nyeng, 
 Bjørg Sissel Kvannli 
Tilstede administrasjonen: Espen Bjervig, Brit Baldishol og Pål Rise (sak 03-02), Asgeir Moberg 

(på telefon, sak 07-02) og Gro Eide (referent). 
Forfall: Ingen 
 

Saksnr. Sak 
 
01-02 
18/19 
 

 
Protokoll og agenda 
 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 1, 22. januar 2019.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 1 – 2019. 
 

 
02-02 
18/19 

 
Økonomi 
 
Langrennssjef Espen Bjervig og innledet om status regnskap pr februar 2019. Regnskapsrapporten 
deles ut i møte da disse pt dessverre ikke foreligger. Tilgang til økonomirapporter ble mulig først 
mulig i dag, regnskapsrapport er forventet i løpet av morgendagen. Det føres fortsatt 
skyggeregnskap slik at vi har oversikt i NSFL. GS har vært handlekraftig og vil løse situasjonen.  
NSFL la frem et budsjett for 2019 med underskudd på -2,2 mill NOK. Mange tiltak iverksatt. To nye 
avtaler til paralaget er signert og Veidekke videreførier et år til. Pt er vi godt over budsjett for 2019 
med 1.8 mill NOK i overskudd og to usolgte merker som oppside. Inntekter 94.1 mill NOK, 
kostnader 92.3 mill NOK. Omsetning er rene inntekter, administrasjonsfee til NSF ligger som 
kostnad i regnskapet. Fortsatt nøkterne drift for å bygge egenkapital. 
 
LKs vedtak: 
 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og ber administrasjonen avklare situasjonen 
med generalsekretær for å sikre bedre økonomioppfølging. 
 



 
03-02 
18/19 

 
Fluortesting 
 

• Utviklingskonsulent Pål Rise innledet. Testing med fullt innsyn gjennomført under 
Hovedlandsrenn og Ungdomsbirken. Prøver testet av NILU. Utarbeides en 
kommunikasjonsplan for offentliggjøring av tester. Dette er første gang tester 
gjennomføres. Svarene samles i prosenterandeler som angir indikasjon på om det er 
benyttet fluorholdige produkter; grønn (ingen indikasjon), gul (indikasjon) og rød (sterk 
indikasjon). Testrunden blir brukt som en del av utvikling av testmetoden.  

LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og ber administrasjonen utarbeide en 
kommunikasjonsplan for resultater av fluortesting. 
 

 
04-02 
18/19 
 

 
Ny landslagssjef 
 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte. Rekruttering av ny landslagssjef etter Vidar Løfshus er i 
prosess og søknadsfrist er 22. mars. Målsetting å være i mål med rekruttering i mai 2019.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
05-02 
18/19 

 
FIS-kongress 2020 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. Hvordan skal NSF Langrenn forholde seg til 
FIS-presidenten sitt utspill knyttet til miljø, diktatur, og at FIS-Council har valgt og legge neste FIS-
kongress til Pattaya? 
  
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen ble enig om at LK-leder fremmer saken for Skistyret og ber om at Skistyret 
diskuterer og tar stilling til hvordan NSF skal forholde seg til denne problemstillingen.. 
  

 
06-02 
18/19 

 
Henning Skilag 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. Brev fra Henning Skilag var vedlagt 
saksinnkallingen. Henning Skilag hadde innspill på ulike områder til Scandinavisk Cup i Madona.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og ber administrasjonen undersøke de ulike 
punktene og utforme et svarbrev så LK kan melde tilbake til Henning Skilag.  
 

 
07-02 
17/18 

 
Terminliste 2019/2020 
 
Arrangementsansvarlig Asgeir Moberg innledet via telefon og presenterte utkast til terminliste 
2019/2020. Bekymringsfullt at det mangler søkere til arrangement nord for Dovre.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente utkast til terminliste for 2019/2020 for videre arbeid. 



 

 
 
08-02 
17/18 

 
NSF Langrenn Vårmøte 2019 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet med fokus på tema og organisering. 
Vårmøtet gjennomføres 14-16 juni 2019. Agenda tar utgangspunkt i strategiske satsingsområder: 

• Landslagsmodell 
• Økonomisk modell 
• Kommunikasjon 
• Medlemsmasse 

 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok å utarbeide agenda for Vårmøtet 2019 ifm NM på Lygna.  
 

 
09-02 
18/19 

 
Prosess laguttak 
 
Langrennssjef Espen Bjervig innledet og viste til utsendte dokumenter fra landslagssjef Vidar 
Løfshus med kriterier og tanker rundt laguttak fra 2018 som innspill til diskusjonen.   
 
Forslaget handler blant annet om om ivaretagelse av talenter, utvikling av løpere, kvinnesatsing, 
Beijing 2022 med mer. Hovedmålet er å sette sammen gode og velfungerende treningsgrupper 
som skal utvikle hvert enkelt individ for å ha kapasitet til å ta medalje i mesterskap og vinne World 
Cup. Viktig at lagstruktur ikke blir for statisk og langsiktig. Samtidig skal vi tenke fremtid og bygge 
et solid fundament fremover. Det er fokus på flere, ulike områder som blant annet kriterier, 
resultatkrav, treningstilstand, skader og helse, treningsgrupper, worldcupløpere, løpere til 
spesielle distanser, løpermentorer, regionlag, krav, holdninger med mer. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og ber administrasjonen arbeide videre med 
prosess og kriterier for laguttak.  
 

 
10-02 
18/19 

 
Rapportering fra administrasjonen 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte og viste til saker allerede nevnt i LK-møtet. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
11-02 
18/19 

 
Rapportering fra LK-leder 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad orienterte og viste til saker allerede nevnt i LK-møte.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
12-02 
18/19 
 

 
Eventuelt 
Langrennskomiteen møtes lørdag 30. mars (NM Lygna), og diskuterer vårmøte og nye LK-møter 


