
 
 

                   
 

                                        
P R O T O K O L L 
 

                 LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 25 - 2021 – 2020/2021 sesongen 
 
                        Norges Skiforbund Langrenn 

 
Dato:     Onsdag 19. mai 2021 
Sted:     Teams 
Tid:     kl. 19.00 – 21.00 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørkved Sylten (nestleder) 

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

Administrasjonen: Espen Bjervig, Peder Nævestad, Ulf Morten Aune, Pål Rise,  
Asgeir Moberg (sak 04/25), Gro Eide (referent) 

 
Saksnr. Sak 
 
01/25 
19/20(21) 

 
Protokoll og agenda 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok protokoll fra LK-møte 24 - 22. april 2021.  
 

 
02/25 
19/20(21) 

 
Status sport og administrasjon 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte. Sesongen 2021/2022 starter med første offisielle samling 
på Sognefjellet 28. mai 2021. Samlingsplaner er i rute, mye planlegging med høyde. Juniorene 
starter samling til uka. Langrenn kjører det samme, strenge smitteregimet. Fem dagers karantene i 
forkant av samling, test på dag tre, ingen får møte på samling uten negativ test.  
 
Resultatet pr. april viser at vi ligger litt foran budsjett og er i god rute i forhold til revidert budsjett. 
Vi har god kontroll på inntektene, kostnader og kostnadsfart. Det er tatt høyde for ekstra 
kostnader med tanke på fortsatt Covid-19-situasjon. Alle samarbeidsavtaler er reforhandlet med 
unntak av én som pågår. Inntektsgrunnlaget er sikret. Dialog med potensielle partnere på de 
merker som er ledige.  
 
To stillinger blir lyst ut etter at markedsansvarlig Emil Gundersen slutter. Markedsavdelingen må 
være fire personer, de blir nå to. Stillingene «Digital markedsfører» og «Partneransvarlig 
aktivisering» blir annonsert nå i disse dager. I tillegg er det stor interesse for ledige smørejobber. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 



 

 
03/25 
19/20(21) 

 
Status Langrennskomiteen 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad orienterte om saker fra de to siste skistyremøtene 
hvor blant annet organisasjonsmodell og simulert høyde ble diskutert.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
04/25 
19/20(21) 

 
Status terminliste  
Arrangementsansvarlig Asgeir Moberg innledet og informerte om de pågående planer og 
diskusjoner som er i gang. Det pågår mange møter om de ulike rennene som skal gjennomføres i 
Norge til vinteren. Terminlista nærmer seg klar, men det kommer info fra FIS vi må forholde oss til 
i den siste planleggingen, alt er derfor ikke avklart pt. Det vil bli informert nærmere om 
terminlistearbeidet på vårmøtet. Terminlista er et spennende produkt, her vi kan utvikle 
skiidretten ved å gjøre strategiske endringer.   
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
05/25 
19/20(21) 

 
Vårmøte 2021 
 
Agenda og tidsplan vårmøte langrenn tirsdag 8. juni 2021: 
 

Opprop                                                                   17.00 - 17.10 
1. Innledning v/ Torbjørn Skogstad                17.10 - 17.30                
2. Informasjon fra administrasjonen 

a. Økonomi/Marked                           17.30 - 17.50 
b. Sport                                                  17.50 - 18.05 
c. Utvikling/Utdanning                        18.05 - 18.25     

KORT PAUSE 
3. Nytt fra FIS                                                      18.30 - 19.00 
4. Valg av ny Langrennskomité for ett år       19.00 - 19.30 
5. Terminliste og sesonginformasjoner          19.30 - 20.00                      
6. Årsmøte Langrennssportens Venner          20.00 - 20.15 
7. Innkomne saker - 1                                        20.15 - 20.45 
8. Eventuelt                                                         20.45 - 21.00 

 
Det blir sendt ut påmelding med lenke til møtet, som gjennomføres digitalt. Det utarbeides 
oversikt over hvem som representerer LK i krets og som dermed har talerett, samt hvem som har 
stemmerett. Media vil, som tidligere, bli invitert til vårmøtet.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok agenda og tidsplan for vårmøte langrenn 2021. 
 

 
06/25 
19/20(21) 

 
Eventuelt – ingen møter planlagt før vårmøtet.  
 


