
 
 

                   
 

       PROTOKOLL 
 

      LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 4 - 2019 – 2018/2019 sesongen 
 

Norges Skiforbund Langrenn 
 

 
Dato:     Onsdag 19. juni 2019 
Sted:     Telefonmøte 
Tid:     17:00-18:00 
Tilstede langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørktvedt Sylten (nestleder) 

Sindre Bergan, Per Morten Nyeng 
Tilstede administrasjonen: Pål Rise og Gro Eide (referent) 
Forfall: Bjørg Sissel Kvannli, Marthe Kobbersletten Jensen, Espen Bjervig 
 

Saksnr. Sak 

 
01-04 
19/20 
 

 
Protokoll og agenda 
 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 3, 28. april 2019.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 3 – 2019. 
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Fluor 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. Fokus på videre arbeid med innspill fra 
vårmøtet. De overordnede linjene i vårmøtet kommuniserer at kretsene ønsker forbud, men ikke 
nødvendigvis testing. Det gjøres nå ulike tiltak ute i kretsene med fokus på fluor, og det kan bli en 
sesong hvor vi kan prøve ut ulike alternativer. Fokuset er på holdninger og en bærekraftig skiidrett.  
Langrennskomiteen går grundig igjennom alle tilbakmeldinger og diskusjoner fra vårmøtet. 

LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og forbereder saken til LK-møte i august.  
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Lagstruktur 
 
Langrennskomiteens medlem Per Morten Nyeng innledet. Etter sammenstilling og gjennomlesing 
av gruppeoppgaver og diskusjon fra vårmøtet, spriker dette noe med tanke på hva som bør være 
hovedfokus og grunnlag for beslutninger for fremtidig lagstruktur. Det foretas en nærmere 
gjennomgang og strukturering av underlaget for å forberede et tydeligere sakgrunnlag for 
diskusjon og vedtak i langrennskomiteen møte over sommeren i august.   
 



 
 
 

 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og forbereder saken til LK-møte i august.  
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Møteplan Langrennskomiteen 2019 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad foreslo følgende møteplan for høsten 2019: 
 
• Søndag 25. til mandag 26. august, Tromsø. Oppstartmøte kl 25.8 kl 1700, slutt 26.8 kl 1500. 
• Tirsdag 17. september, Ullevål. Kl 1600-2000. 
• Fredag 18. til søndag 20. oktober, Gardermoen. Høstmøte. 
• Søndag 20. oktober, Gardermoen. Oppsummering av fagmøte kl 1330-1430. 
• Fredag 22. - søndag 24. november, Beitostølen.  
• Torsdag 12. desember - Ullevål, kl 1600-2000. 

 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok den fremlagte møteplanen for 2019.   
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Eventuelt 
 
Evaluering av vårmøtet - organisering og tilrettelegging:  

• Vårmøtet er et rådgivende fora hvor åpenhet er viktig så alle sider kan belyses, opplever at 
vi traff godt på involvering, rom for diskusjoner og gruppearbeid.  

• Gode forberedelser er nøkkelen til suksess.  
• Sende ut mer saksgrunnlag - må ha mer info rundt hva som legges i dette. 
• SkiNorge skal føle seg involvert.  
• Bør kanskje være litt mer «luft» mellom øktene, spesielt på lørdag.  
• Gro lager ei LK-gruppe på Whattsapp for diverse kortinformasjon som sendes internt  

 


