PROTOKOLL
LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 3 - 2019 – 2018/2019 sesongen
Norges Skiforbund Langrenn
Dato:
Sted:
Tid:
Tilstede langrennskomiteen:
Tilstede administrasjonen:
Forfall:
Saksnr.

Sak

01-03
19/20

Protokoll og agenda

Søndag 28. april 2019
Telefonmøte
18:00-20:00
Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørktvedt Sylten (nestleder),
Marthe Kobbersletten Jensen, Sindre Bergan, Per Morten Nyeng,
Espen Bjervig, Pål Rise, Ulf Morten Aune, Gro Eide (referent)
Bjørg Sissel Kvannli

Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 2, 19. mars 2019.
LKs vedtak:
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 2 – 2019.

02-03
19/20

YOG – Youth Olympic Games Lausanne, Sveits
NSF Langrenn ønsker at Norge deltar med løpere i YOG – Youth Olympic Games 16-22 januar 2020
som et ledd i utviklingen av yngre utøvere og ledere. Uttak gjøres med utgangspunkt i kvoter fra
IOC og etter resultater fra NorgesCup-sesongen 2018/2019. Det sendes løpere i aldersklassen 2.
års junior. Det forutsettes at utøverne fortsatt er aktive og har godkjent helseattest.
LKs vedtak:
Langrennskomiteen vedtok at Norge deltar med løpere i YOG 2020, Lausanne Sveits. De løperne
som deltar går i klasse 18 år til vinteren. Uttaket baseres på siste sesongs sammenlagtresultat i
NorgesCup.

03-03
19/20

Fluor
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. Fokus på videre arbeid og kommunikasjon.
LKs vedtak:
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og avtaler et planleggingsmøte for
presentasjon og diskusjon av fluorsaken på vårmøte.

04-03
19/20

Ny landslagssjef
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. Organisering av norsk langrenn med fokus
på å dekke både sportslig ledelse og administrative funksjoner på best mulig måte.
LKs vedtak:
Langrennskomiteen har etter utlysningen besluttet å ivareta landslagssjefens ansvarsområder
gjennom interne ressurser og omrokkeringer.

05-03
19/20

Lagstruktur
Langrennskomiteens medlem Per Morten Nyeng innleder. Fokus på videre arbeid og
kommunikasjon. Junior og rekrutt tas opp til vurdering. Åpen debatt. Hvordan få mest mulig ut av
tilgjengelige midler?
LKs vedtak:
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og avtaler et planleggingsmøte for
presentasjon og diskusjon av lagstruktur på vårmøte.

06-03
19/20

NSF Langrenn Vårmøte 2019
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innleder med orientering fra LKs møte på Lygna.
Vårmøtet - diskusjon på holdninger, hvilke verdier skal vi styre etter i norsk langrenn?
Vårmøteagenda: Lagstruktur og fluor sendes ut etter forberedelsesmøter med ansvarlige i LK.
Gi litt mer luft for diskusjoner på vårmøtet. God informasjon rundt de fire strategiske punktene;
Medlemsmasse, Landslagsmodell, Økonomisk modell og Kommunikasjon. Bjørg Sissel Kvannli og
Gro Eide forbereder Kommunikasjon, Marthe Kobbersletten Jensen spiller ball med Brit Baldishol
og kommer opp med fakta og punkter på Medlemsmasse. Kari ser på medlemstallene. Status nå og
hva skal vi gjøre fremover.
LKs vedtak:
Langrennskomiteen vedtok rammene for agenda for vårmøtet 2019.

07-03
19/20

Eventuelt
Dete gjennomføres forberedelsesmøte til vårmøtet 8. mai 2019 kl 1200-1600. Med utgangspunkt i
årshjulet legges LKs neste møte til 17. juni 2019 for å evaluere vårmøtet (14-16 juni 2019).

