
 
 

                   
 

P R O T O K O L L 
 

       LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 10 – 2019/2020 sesongen 
 

Norges Skiforbund Langrenn 
 

 
Dato:     Mandag 20. januar 2020 
Sted:     Skiforbundet, Ullevål 
Tid:     kl. 1600 - 2000 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørkved Sylten (nestleder) 

Sindre Bergan, Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli,  
Marthe Kobbersletten Jensen 

Administrasjonen: Espen Bjervig, Pål Rise og Gro Eide (referent).  
Asgeir Moberg (sak 02-10, 03-10 og 07-10/19-20),  
Ingvild Bretten Berg (sak 06-10/19-20) 

 
Saksnr. Sak 
 
01-10 
19/20 
 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 9, 12. desember 2019.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 9 – 2020. 
 

 
02-10 
19/20 
 

 
Søknad om dispensasjon fra gjeldende aldersklasse 
Arrangementsansvarlig langrenn, Asgeir Moberg, innledet. Flere løpere ønsker, av ulike grunner, å 
delta i klasser for yngre enn der de hører til. Oftest dreier det seg om utøvere som er født sent på 
året, som ønsker å gå i samme aldersklasse som løpere født i påfølgende år. I noen tilfeller har 
«motsatte» saker, dvs barn/unge som ønsker å gå en klasse opp. Kretsene ønsker ikke at 
Langrennskomiteen slipper opp på denne regelen. Det kommer mange spørsmål om unntak for 
dispensasjon som vil kreve mye tid til saksbehandling. Reglene er klare: Klasseinndeling i langrenn i 
Norge følger en tabell. Det er ikke anledning til å melde seg på eller delta i høyere eller lavere 
klasse enn den man tilhører. Unntaksvis kan NSF gi juniorløpere tillatelse til å delta i seniorklasse. 
Hovedargumentet for å ikke gi dispensasjon er at det vil være svært vanskelig å kunne svare 
korrekt på hvor grensen skal gå for de ulike tilfellene. Med dagens regelverk er det kun Skistyret 
som kan gi dispensasjon. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen har ikke mandat til å gi dispensasjon, med dagens regelverk er det kun 
Skistyret som kan gi dette.   
 
 



 
03-10 
19/20 

 
Kostnadsreduserende tiltak 
Leder for utdanning og adm. Pål Rise innledet. Frafall og kostnader knyttet til langrenn har vært et 
hyppig diskutert tema i mediene de seneste ukene. Det gjennomføres en kostnadsundersøkelse på 
skiforbundet.no i disse dager, for å kartlegge hvor mye midler som faktisk brukes på skiidretten. 
Administrasjonen jobber med kostnadsreduserende tiltak og ser på utstyr, overnatting og reise.    
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen ber om at arbeidet med kostnadsreduserende tiltak videreføres av 
administrasjonen innenfor antall skipar, overnatting og reise. Forslag legges frem for skikretsene 
på vårmøtet etter behandling i neste møte i Langrennskomiteen. 
 

 
04-10 
19/20 

 
Økonomi og regnskap 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte om Skiforbundet langrenn økonomi og regnskap inkl status 
og samarbeid med sentral økonomiavdeling. Regnskapet før endelig årsoppgjør foreligger viser 
750.000 kr i pluss. Noe inntekter og kostnader er ikke ført, og prognosen er på ca 1,5 mill kr i 
overskudd. Omsetning på 93 mill. Økonomiavdelingen jobber godt og målbevisst for korrekte tall.  
 
Det jobbes godt med reforhandlinger samt flere, ulike aktører for nytt hovedsponsorat. Det er 
også god dialog rundt ny samarbeidspartner for regionslag. Vi har i prosessen fått en utfordring på 
ressurssiden da vår nylig tilsatte kommersielle leder flytter og slutter i jobben 1. februar 2020. 
Tidligere kommersiell leder i Skiforbundet langrenn, Bernt Halvard Olderskog, leies derfor inn i 
arbeidet med å lande nytt hovedsponsorat og reforhandle avtaler innen 1. mai 2020. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til etterretning og finner det betryggende at kommersiell 
aktivitet i en periode løses ved innleie av konsulent. Langrennskomiteen beslutter å videreføre 
finansiering til fem regionslag med en million kr per region til sesongen 2020/2021. 
 

 
05-10 
19/20 

 
Rapportering fra LK-leder 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad orienterte fra møte om arbeidet med ny politisk 
organisering som ble gjennomført i forkant av møtet i Langrennskomiteen.  
 
Høringsfristen er ute. Videre prosess er et to-dagers møte før forslag fra organisasjonsutvalget 
legges frem for Skistyret i forbindelse med NM del II, mars 2020. Deretter skal saken opp på 
Skitinget i Ålesund i juni 2020.   
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
06-10 
19/20 

 
Rapportering fra administrasjonen 
Generalsekretær Ingvild Bretten Berg deltok under denne saken i møtet og informerte om 
omstillingsprosessen i Skiforbundet i høst. Hovedmålet er mer sport for pengene, nærmest mulig 
der hvor verdiskapingen skjer. Effektivisering av funksjoner og bedre utnyttelse av fagkompetanse. 
Kompetanseheving og behov for ny utvikling. Sette organisasjonen i stand til en ny fremtid. 
Inntekter og kostnader må samsvare. Kartleggingsjobb med fokus på oppgaver og behov i starten, 
deretter har vi sett på den kompetansen vi har. Noen funksjoner går på tvers av ledd som krever 
koordinering hvor vi organiserer i en sentral fellesfunksjon, men med operativ utførelse er i gren.  
 



 
Faktiske endringer 

• Utvikling og utdanningsarbeidet rendyrkes i verdikjeden - i gren og krets, økonomiske 
ressurser følger oppgavene. 

• Kommunikasjon samles i en felles enhet og utvides med kompetanse på samfunnsansvar  
• Økonomitjenestene samles i felles enhet, styrkes med prosesskompetanse og kontroller. 

Økonomiansvaret ligger i gren, men vi skal styrke økonomitjenesten. 
• Organisasjon, stabsfunksjoner og HR samles i en enhet, koordinering av rammebetingelser, 

regelverk, lover, avtaleverk - governance. 
• Forretningsutvikling og innovasjon - skal være fremoverrettet. Partnerskapsutvikling og 

strategisk utnyttelse av relasjoner styrkes gjennom ny kompetanse, ses i sammenheng 
med arrangement, TV- og medieavtaler.  

 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
07/10 
19/20 

 
Kandidater NM2022 
Arrangementsansvarlig langrenn, Asgeir Moberg, innledet. Ni søknader som NM-arrangør 2020 ble 
tilsendt Langrennskomiteen i forkant av møtet. Innstilling av kandidat for å arrangere NM 2022. 
Administrasjonen la frem følgende forslag for langrennskomiteen for innstilling til Skistyret 03.02:   
 
Syv NM-øvelser totalt i programmet. 150/180 deltakere. Søkere: Hovden, Alta IL, 
Beitostølen/Øystre Slidre, Medkila, Tolga, Gålå. (Beito/ØS/Gålå blir en søker). 
 
OL 2022 i Beijing går så tidlig at NM Del I ikke ønskes i januar grunnet høyde og kort tid før OL. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen besluttet å innstille til Skistyret Beitostølen som arrangør for NM del I og 
Harstad for NM del II i 2022 under forutsetning av at TV-produksjon er gjennomførbart.  
 

 
08-10 
19/20 

 
Klubbundersøkelsen 
Leder for utdanning og administrasjon Pål Rise gikk igjennom hovedtrekkene i klubbundersøkelsen. 
De som har svart er 83 prosent fler-idrettslag. 64 prosent har ikke styrerepresentasjon under 24 år. 
Inntektskilder dugnad 74 prosent. 66 prosent sponsorer. Komm/egen 32 prosent. Hørt om SUM - 
28 prosent aldri hørt om, 28 prosent hørt om, resten midt i mellom. Må gjøres enklere enn i dag. 
Rent idrettslag 46 prosent - det er bra. 76 prosent av klubbene er kjent med retningslinjer 
sextrakassering. Aktivitetstilbud for ikke-satsende 50 prosent. Frafall størst mellom 12-17 år, topp 
12-15 år. Hovedgrunn er konkurranse fra andre idretter. 76 prosent har sportslig plan. 50 prosent i 
henhold til Utviklingstrapp sportslig plan. Rekruttering hovedsakelig Telenorkarusellen 50 prosent. 
Egne rekrutt-tiltak 50 prosent skole og SFO 50 prosent. Hva er utfordringene? Bare 16 prosent 
synes det er for dyrt å drive langrenn. Snømangel 32 prosent og trenermangel 23 prosent. 63 
prosent av klubbene har ikke utøvere med funksjonsnedsettelse, 37 prosent har. 37 prosent - 18 
prosent har egne treningsgrupper. Tilgang til snø, 52 prosent har tilgang til kunstsnø. Mange 
foreldretrenere for 1-5 år. Ansatte trenere: 77 prosent har dette. Nok trenere sier 63 prosent ja.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 



 

 
09-10 
19/20 
 

 
Kongepokaler  
Langrennskomiteen har behandlet saken og legger denne frem i møtet. Deles ut på lørdag 1. 
februar 2020. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok å dele ut Kongepokaler under NM Konnerud lørdag 1. februar 2020. 
 

 
10-10 
19/20 
 

 
Representasjon 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad gikk igjennom forslag til liste for representasjon 
vinter/vår 2020 som er utarbeidet av nestleder i langrennskomiteen Kari Mørkved Sylten.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen besluttet møtets endelige representasjonsliste for vinter/vår 2020. 
 

 
11-10 
19/20 

 
Eventuelt 

1. Møtekalender første halvår 2020: 
o Fredag 27. mars kl 1700-1900 ifm NM del II, Lillehammer 
o Onsdag 26. februar kl 1600-2000, Ullevål Stadion, Oslo 
o Fredag 5. - søndag 7. juni - ifm Vårmøte og Skiting i Ålesund. 

 
2. Mail fra Marit Gjerland. Styret for Arktisk arena, nytt internasjonalt anlegg i Storelva, skal 

ferdigstilles 2024. Anlegg med K90, K120, ny langrennstadion og utvidelse av løypenett.  
De setter nå i gang forprosjektet med budsjett på 1,2 mnok og Roger Fagerheim (forfatter 
av Narvik-søknaden) som prosjektleder. Her kan det påregnes en betydelig andel offentlige 
midler, og i dette vil NSF med ulike ressurser spille en viktig rolle. Skiidretten i Troms og 
Finnmark stiller seg bak prosjektet og styret har etablert en god arbeidsplattform. 
Overordnet er det da slik at i Nord-Norge satses det mot internasjonal arena alpint i Narvik 
og nordisk i Tromsø. Dette er i tråd med NSFs SPD. 
 

3. Pål: Oslo/Akershus fluorkontroller på noen renn. NILU skal gjennomføre kontrollene. Alle 
resultater kommuniseres til våren.  
 

4. Lillehammer NM Del II ønsker å gjennomføre et fluorfritt arrangement 26. - 29. mars 2020. 
Det kommer mange deltagende eliteløpere direkte fra FIS-renn, bør vente til etter 1. mai 
2020 da dette blir en unødvendig belastning på slutten av en sesong.  
 


