
 
 
                   
 

 P R O T O K O L L 
 

                  LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 5 - 2019 – 2018/2019-sesongen 
 
 
                                               Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Mandag 26. august 2019 
Sted:     Scandic Ishavshotell, Tromsø 
Tid:     kl 0900 - 1500 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørktvedt Sylten (nestleder) 

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

Administrasjonen: Espen Bjervig, Pål Rise og Gro Eide (referent) 
  
 
 

Saksnr. Sak 

 
01-05 
19/20 
 

 
Protokoll og agenda 
 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 4, 19. juni 2019.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 4 – 2019. 
 
 

 
02-05 
19/20 
 

 
Fluor og kostnadsbegrensede tiltak 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet rundt status og forberedelse av fluor- og 
kostnadsbegrensende tiltak for sesongen 2019/2020. Utvalget for kostnadsbegrensende tiltak - 
som ble satt ned på vårmøtet - består av: Per Nymoen (leder), Dorothea Blix, Dag Helland-Hansen, 
Bendik Olrud, Karl-Gunnar Skjønsfjell og Erland Ensrud. Referat fra utvalgets arbeidsmøte søndag 
11. august 2019 var vedlagt innkallingen. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok den tilsendte informasjonen fra gruppen for kostnadsbegrensede tiltak til 
orientering, og ber om at det legges frem et spisset forslag med anbefalinger til neste 
Langrennskomitemøte 17. september 2019. Langrennskomiteen viderefører fluorforbudet opp til 
16 år og ønsker å spørre Høstmøtet om testing skal utføres eller ikke.  
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19/20 

 
Lagstruktur 
 
Langrennskomiteens medlem Per Morten Nyeng innledet. Notat fra Nyeng samt referat fra 
vårmøtet 14-16 juni 2019 var vedlagt innkallingen.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen ber administrasjonen utarbeide forslag for beslutning på 
Langrennskomitemøte 17. september 2019. Vedtak presenteres på Skiforbundets høstmøte.  
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19/20 

 
Økonomi og regnskap 
 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte om regnskap og budsjett pr 31. juli 2019. Skiforbundet 
sentralt har nå ny økonomisjef på plass som jobber for at økonomisystemet skal fungere optimalt, 
noe som oppleves å være i god prosess 
 
Regnskap og budsjett pr 31. juli 2019: Inntekter 400.000 over budsjett, i regnskapet mangler en 
avtale som kommer inn ved årsslutt. Omsetningsprognose 93 mill NOK. Årsprognosen på resultat 
ligger på 1.5 mill NOK overskudd. Bra kontroll på kostnadssiden. Landslagsdriften er som kjent 
kostnadskrevende. Samlingen for alle elitelag i Font Romeu i Frankrike i august/september, som er 
et nytt samlingssted for oss, kan medføre kostnader vi ikke kjenner til, da vi ikke har vært der før. 
Det samme gjelder parasatsingen, den har også flere ukjente faktorer som medfører kostnader. 
 
Vi starter nå å planlegge 2020/2021-sesongen på langrennssamling i Asker 19-20 september 2019, 
og kjører prosjekter ned på hvert lag for bedre styring og oversikt.  
 
Status samarbeidspartnere langrenn. Det skal reforhandles ca 41 mill NOK nå under høsten 2019. 
Oppsummert har vi pt ca 30 mill NOK i usikre inntekter, resten anses som ivaretatt. Total 
sponsorportefølje ligger på ca 90 mill NOK. Vi arbeider kontinuerlig med sponsorsituasjonen og 
oppdaterer langrennskomiteen fortløpende.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.   
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Rapportering fra LK-leder 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad orienterter. 
 
Organisasjonsutvalgets arbeid - status: 
 
Retning 1 - Større integrasjon 

• Generalsekretær får det utøvende lederansvaret 
• Forbundet ansetter sportssjef som har under seg de sportslig ansvarlige i gren 
• Sportssjefen rapporterer til generalsekretær eller direkte til skistyret 
• Sentral grenkomite får rent rådgivende rolle eller legges ned 
• Grenenes interesser ivaretas gjennom plass i Skistyret 
• Grenleder velges av skitinget, øvrige grenkomitemedlemmer velges av Skistyret 
• Fellesadminisasjonen ivaretar alle funksjoner som ikke er grenspesifikke 

 



 
Retning 2 - Flere funksjoner på grennivå 

• Fellesadm er et servicested for selvstendige grener: lokaler, regnskap hms, info etc 
• Fellesadm forbereder saker for skistyret på ikke-grenspesifikke spørsmål 
• Grenspesifikke spørsmål fremmes direkte fra grenene 
• Grenkomite velges av Skistyret etter innstilling fra fagmøtet 
• Den enkelte gren får fullt ansvar for arrangementer og markeds-/ og medieinntekter 
• Skistyret blir rent strategisk og overordnet 

 
Retning 3 - Dagens modell med tydeliggøring av roller og ansvar 

• Skistyret får en mer strategisk og overordnet rolle 
o Antall medlemmer reduseres til 7-9 
o Styremedlemmene velges på fritt grunnlag, alternativt øremekres noen 

styremedlemmer til grener/kretser 
 

• Generalsekretæren har det samlede ansvar for oppfølging av økonomi, juridiske forhold, 
personale og øvrige fellestjenester.  

o Samordnende ansvar for marked. 
 

• Grenkomiteene utnevnes av skistyret etter innstilling fra fagmøtet 
o Har det sportslige og økonomiske ansvaret innenfor rammer fastlagt av skistyret 

og i forståelse med fagmøtene.  
 

• Grenene rapporterer direkte til Skistyret i sportslige, politiske spørsmål og via 
generalsekretær til Skistyret i økonomiske og administrative saker. 

 
(Flere, mulige styresammensetninger) 
 
Konklusjon 

• Utvalget samler seg om arbeidet videre med den tredje retningen 
• Dette er en helhet, ingen får det kanskje helt som de vil 
• Retningen gir en mer bærekraftig og effektiv organsiasjon enn i dag 
• Det svarer på utvalgets mandat 
• En del arbeid gjenstår, og en rekke enkeltheter bearbeides nå 
• Utvalget jobber videre med konsekvens for komiteer, valgordninger og kretsenes rolle.  

 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen om organsieringsprosessen til orientering. 
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Rapportering fra administrasjonen 
 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterer. Arbeidet med å videreutvikle langrennsadministrasjonen 
pågår. Per Elias Kalfoss på utdanning og Bryhild Sætha på administrasjon og arrangement er nå på 
heltid. Vi skal bygge mer kompetanse på arrangementssiden. Øyvind Hofstad Nystedt er ansatt 
som ny kommersiell leder etter Bernt Halvard Olderskog. Teamet på Ullevål fungerer bra. 
 
Langrennskomiteen utfordrer administrasjonen på hva det kan gjøres mindre av som likevel 
opprettholder aktiviteten. Legger vi til arbeidsområder uten å ta bort noen? Pål Rise og Brit 
Baldishol møtes og avklare roller og ansvar når Per Elias starter. Peder Nævestad i marked har 
foreldrepermisjon sept-des 2019, oppgaver er fordelt mellom Emil Gundersen og Asgeir Moberg.  



 
Landslagsrapportene fra elitelag, para, junior og rekrutt viser god stemning. Det gjennomføres 
lagprosesser internt i hvert av elitelagene i samarbeid med Olympiatoppen. Ønsket fra trenerne er 
at hvert enkelt lag kjører separate lagprosesser. Prestasjonsteamet i Langrenn er alle som er med 
laget i prestasjonsfokus. 
 
Et prosjektteam jobber med gjennomføring av Beitostølen i november (utenom det sportslige) og 
det blir opplæring rundt førstehjelp, hjertestarter og adrenalinpenn i tillegg til medieaktiviteter. 
 
Forslag til LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
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Høstmøte 2019 
 
Pål Rise innleder. Diskusjon rundt agenda og tidsplan fredag 18. til søndag 20. oktober 2019. 
I tillegg til fellesdel for administrasjon og alle grener kjører langrenn egen del både lørdag og 
søndag med fokus på fluor og kostnadsreduserende tiltak, landslagsstruktur, ung i sporet, 
terminliste og sesonginformasjoner, helseattet, økonomi, utdanning og info fra langrennsadm. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok agenda og tidplan for Skiforbundet Langrenns høstmøte. 
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YOG - Youth Olympic Games 2020 
 
Pål Rise innledet. NSF Langrenn ønsker at Norge deltar med løpere i YOG - Youth Olympic Games 
16-22 januar 2020 i Lausanne, Sveits, 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 aldersklasse 2. års junior (18 år). Det forutsettes at utøverne fortsatt er aktive 
og har godkjent helseattest. 
 

• Innstillingen formidles til de uttatte med et ekstra fokus på helseattester. 
• Innstillingen formidles til OLT og offentliggjøres via NSFs hjemmesider. 
• Fra NSF er dette kun en innstilling. OLT står for UTTAK som offentliggjøres 15.12.19. 

 
Kvotene våre er 3 + 3 og listene fra NC sammenlagt i fjor ser slik ut: 
  
G.17 (G18 kommende sesong) 

1. Aleksander Elde Holmboe, Bærums Verk Hauger Idrettsforening  671 
2. Nikolai Elde Holmboe, Bærums Verk Hauger Idrettsforening          625 
3. Stian Grønli, Fet SK                                                                                  603 
4. Preben Horven, Bossmo og Ytteren IL                                                  519 
5. Sander Teisbekk, ROS IL/NTG Geilo                                                      474 

  
J.17 (J18 kommende sesong) 

1. Maria Hartz Melling, Konnerud IL                                                         747 
2. Emma Kirkeberg Mørk, Drammens Ballklubb                                     691  
3. Tuva Hagen Rønning, Vikersund IF                                                        667  
4. Anna Heggen, Svea Skilag/NTG Lillehammer                                      639  
5. Marte Mikkelsplass, Bromma IL                                                             510 



 
 
 
 

 
LKs vedtak: 
  
Langrennskomiteen innstiller følgende løpere til YOG - Youth Olympic Games i Lausanne, Sveits,  
16-22 januar 2019, basert på resultater oppnådd i Equinor norgescup 2018/2019: 
 

G.17 
• Aleksander Elde Holmboe, Bærums Verk/Hauger Idrettsforening                   
• Nikolai Elde Holmboe, Bærums Verk/Hauger Idrettsforening                   
• Stian Grønli, Fet SK  

  
Reserver G.17 i rangert rekkefølge:                                                                                           
1. Preben Horven, Bossmo og Ytteren IL                                                                            
2. Sander Teisbekk, ROS IL/NTG Geilo                                                                

  
J.17 
• Maria Hartz Melling, Konnerud IL                                 
• Emma Kirkeberg Mørk, Drammens Ballklubb           
• Tuva Hagen Rønning, Vikersund IF          

  
Reserver J.17 i rangert rekkefølge:                                     
1. Anna Heggen, Svea Skilag/NTG Lillehammer        
2. Marte Mikkelsplass, Bromma IL                        
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Eventuelt 
• Neste Langrennskomitemøte på Ullevål tirsdag 17. september 2019 kl 1600-1900 
• Etter høstmøtet søndag 20. oktober 2019 

 


