
 
 

                  P R O T O K O L L 
 

LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 11 – 2019/2020 sesongen 
 

Norges Skiforbund Langrenn 
 
Dato:     Onsdag 26. februar 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).  
 

Saksnr. Sak 
 
01-11 
19/20 
 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 10, 20. januar 2020.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 10 – 2020. 
 

 
02-11 
19/20 
 

 
Rapportering fra LK-leder 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad orienterte fra møte i organisasjonsutvalget på 
Kringler Gård 25-26. februar 2020, i forkant av LK-møtet, om arbeidet med ny politisk organisering. 
 
Siden utvalget vektlegger frafallsproblematikken så vidt sterkt er KPMG, som er innleide 
konsulenter i utvalget for politisk organisering, gjort kjent med at Per Nymoen innehar statistikk 
for langrenn, som blant annet viser svingninger i medlemstall over tid. Statistikken viser for 
eksempel at vi i dag har flere medlemmer enn det vi hadde i 2002 og at 2011 (VM i Oslo) er et 
absolutt toppår. Styresammensetning samt generalsekretærens rolle og myndighet er det som er 
mest krevende å enes om. Det blir et nytt møte i organisasjonsutvalget, som ledes av Alf Hildrum.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
03-11 
19/20 

 
Økonomi 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte om Skiforbundet langrenns økonomi. For 2019 går 
Skiforbundet langrenn med 976.000 NOK i overskudd, med totale inntekter på 93 mill NOK. Dette 
er den høyeste omsetning Skiforbundet langrenn noen gang har hatt. Det jobbes godt med å 
komme i mål med nye samarbeidspartnere og reforhandlinger, et arbeid som er svært positivt. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
 



 
04-11 
19/20 

 
Kostnadsreduserende tiltak 
Leder for utdanning og adm. Pål Rise innledet med fokus på kostnadsreduserende tiltak innen 
utstyr, overnatting og reise. Ulike løsninger er diskutert og administrasjonen arbeider videre 
sammen med utvalgte personer i skikretsene for å legge frem et forslag til diskusjon på vårmøtet.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen ba administrasjonen arbeide videre med forslag til kostnadsreduserende tiltak 
innenfor antall skipar, overnatting og reise. Forslag legges frem for skikretsene på vårmøtet. 
 

 
05-11 
19/20 

 
Skipolitisk dokument - strategi 2020-2024 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. På Skitinget i Ålesund, 6.-7.juni 2020, skal 
det behandles og vedtas et nytt strategidokument for neste fireårsperiode.  
 
Det skal utarbeides et nytt strategidokument, et rent politisk og et rent arbeidsdokument. 
Skiforbundet overordnet samt grener med egne handlingsplaner. Aktivitets- arrangements- og 
anleggsutvikling er hovedområdene.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og utarbeider et strategidokument som 
legges frem for behandling i neste LK-møte i slutten av mars 2020.  
 

 
06-11 
19/20 

 
Rapportering fra administrasjonen 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte om videre prosess knyttet til laguttak for neste sesong. I 
tillegg gjøres det en god jobb med å legge samlinger felles for flere av lagene for både 
kompetanseoverføring og kostnadsreduksjon. Det jobbes med trenerkontrakter og en felles 
evalueringssamling for sesongen 2019/2020 som er planlagt i april. Langrennskomiteen får dette til 
behandling og innstilling må være klar ultimo mars 2020. Markedsdager gjennomføres 28-30. april. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
07/11 
19/20 

 
Innspill til nye TV-avtaler 
Langrennssjef Espen Bjervig leder innledet. Skiforbundet har i dag to TV-avtaler som begge skal 
fornyes etter sesongen 2020/2021. Arbeidet med nye TV-avtaler er i full gang og administrasjonen 
ønsker tilbakemeldinger fra grenene på dagens TV-avtale, samt innspill på hva som vil være viktig 
for grenene i nye TV-avtaler. Innholdet i dagens TV-avtaler er: 
 

1. Nasjonal TV-avtale med NRK. 
2. Internasjonal TV-avtale med Infront. 

 
World Cup som arrangeres i andre nasjoner har Infront valgt å selge internasjonale rettighetspakke 
på ski til NENT i Skandinavia. Dette skjer helt uavhengig av NSF sitt avtaleforhold med Infront og er 
derfor ikke noe NSF kan kontrollere eller er part i. I dagens avtaleperiode besitter Infront 
rettighetene til ca 80 prosent av rettighetene til alle World Cup renn i FIS sine grener. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen til informasjonen til orientering og vedtok utfylt questback. 



 
08-11 
19/20 

 
Egebergs Ærespris 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. IL Nansen ønsker å sende inn 
nominasjonsforslag på Therese Johaug til Egebergs Ærespris 2020. Skiforbundet må være avsender 
på et eventuelt forslag.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen foreslår Therese Johaug som kandidat til Egebergs Ærespris 2020 for innstilling 
til Skistyret for endelig beslutning.  
 

 
09-11 
19/20 
 

 
Skiting 2020 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. Skitinget 2020 avholdes i Ålesund, Scandic 
Parken Hotel, lørdag 6. og søndag 7. juni 2020. En egen nettside for Skitinget 2020 vil bli publisert 
medio mars 2020 med relevant informasjon/priser, rammeprogram, påmelding m.m. 
Langrennskomiteen enes om tema til vårmøtet. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok at langrenns vårmøte avholdes i Ålesund torsdag 4. juni kl 16.00-19.00 
og fredag 5. juni kl 09.00-18.00, og vil enes om tema i neste LK-møte. 
 

 
10-11 
19/20 
 

 
Skisportens fremtid 
Leder for utvikling og adm. Pål Rise innledet. Langrenn som skisport står overfor mange, ulike 
utfordringer. Rekruttering, klima- og miljø samt kostnadsproblematikk er stikkord. Hvordan 
håndterer Skiforbundet langrenn dette framover? Per Nymoen presenterte sine tanker rundt 
rekruttering og frafall i møtet med fokus på snøfakta, klima, tilrettelegging, dilemmaer, hva som 
påvirker interessen og hvordan vi måler denne, by vs distrikt samt medlemsstatistikker.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og ba om at saken kommer opp til diskusjon 
og videre behandling på neste langrennskomitemøte.  
 

 
11-11 
19/20 
 

 
Stillingshjemler langrenn 
Leder for utvikling og adm. Pål Rise innleder. Skiforbundet langrenn har ansatte på midlertidige 
kontakter/prosjektstillinger. Skiforbundet langrenn ønsker en avklaring på om det er rom for 
stillingshjemler til disse stillingene, og ber om at Langrennskomiteen diskuterer saken og legger 
den frem for Skistyret med hensikt å avklare ansettelser/stillingshjemler.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til etterretning og fremmer overfor skistyret en avklaring 
om stillingshjemler i langrenn.  
  

 
12-11 
19/20 

 
YOG - ungdoms-OL 
Leder for utvikling og adm. Pål Rise innledet. Skiforbundet langrenn foreslår å avslutte sin 
deltagelse i YOG/EYOF (Ungdoms-OL klasse 17/18 år), alternativt å utsette deltagelse inntil IOC 
endrer forutsetninger og rammebetingelser som gjør YOG/EYOF til enklere, mindre byråkratiske  
og mindre omfattende konkurranser med større breddefokus.  
 



 

Administrasjonen mener nordisk landskamp fyller behovet for representasjon og opplæring/ 
utdanning av unge ledere/utøvere, og at vi bør nøye oss med deltagelse i dette arrangementet. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen fremmer forslag til Skistyret om at langrenn utsetter sin deltagelse i YOG/EYOF 
inntil IOC endrer forutsetninger og rammebetingelser som er forenlig med ny deltagelse. 
 

 
13-11 
19/20 

 
Eventuelt 
Kretsrenn bør Langrennskomiteens medlemmer svært gjerne være med på. Flyktningerenn - her 
kan vi også gjerne være representert fra Langrennskomiteen.  
 


