
 
 

                   
 

                                    P R O T O K O L L 
 

LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 6 - 2019 – 2018/2019 sesongen 
 
                        Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Onsdag 17. september 2019 
Sted:     Scandic Oslo Airport Hotell (ved Gardermoen) 
Tid:     kl. 1600 - 1900 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørktvedt Sylten (nestleder) 

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

Administrasjonen: Espen Bjervig, Stein Olav Snesrud og Gro Eide 
  
 

Saksnr. Sak 
 
01-06 
19/20 
 

 
Protokoll og agenda 
 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 5, 26. august 2019. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 5 – 2019. 
 

 
02-06 
19/20 
 

 
Høstmøte 2019 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet og gjennomgikk sammen med langrennssjef 
Espen Bjervig program og ansvarsfordeling for langrenns høstmøte 2019:  

• Kostnadsreduserende tiltak, ansvar Torbjørn Skogstad 
Gruppen som ser på kostnadsreduserende tiltak, ledet av Per Nymoen, har hatt ett fysisk 
møte. Presentasjon for høstmøtet samkjøres med langrennskomiteen før fremleggelse.  
 

• Strategi for utforming og framleggelse av fluorsak til avstemning, ansvar Sindre Bergan 
Smøresjef Stein Olav Snesrud redegjorde for HMS-situasjonen. Smørerne får veldig mye 
spørsmål om fluorforbudet. Viktig å ivareta HMS-biten i dette med fokus på 
smørevettregler. Det bør informeres bredt og tydelig, maskebruk og luftrenser vil ta ned 
forurensingen betraktelig. Se på maskebruk i samarbeid med noen av våre partnere på 
området. Skiforbundet bør gå foran med en god rutine på luftrensing som minsker 
partikkelkonsentrasjonen. Det er mindre støv i langrenns smøretraileren enn i et «vanlig» 
kontorlandskap. Vi bør utarbeide en tiltakslitste som fremmer HMS- og helsebiten til 
diskusjon på høstmøtet. Utsending av dokumenter etter høstmøtet. 



Fluorforbudet videreføres opp til 16 år. Usikkert om testing er det som skal til for at 
forbudet overholdes. Mange har stilt seg tvilende til om en slik test gir et 100 prosent riktig 
resultat og uttrykt skuffelse og frustrasjon over å ha blitt stemplet som juksere med tanke 
på fluorforbudet. Om det blir kontroll bør høstmøtets skikretser diskutere og avstemme.  

• Strategi for argumentasjon og framleggelse landslagsstruktur, ansvar Per Morten Nyeng. 
Per Morten Nyeng redegjorde. Det finnes forslag til ulike strukturer som bidrar til økt 
rekruttering til elite samt reduserte kostnader. Viktig å tilrettelegge for en forutsigbar 
modell over tid. Utgangspunktet handler ikke om økonomi, men her ligger en tanke om å 
bygge en litt mer robust organisasjon som også er interessant for sponsorer. Antall løpere 
til OL er også endret fra 12 til åtte. Rekruttlagene utvikler løpere til elite, noe trenerne 
også har et ønske om. Utsending av dokumenter etter høstmøtet.  

 
• Valgkomite langrennskomite 

Torbjørn Skogstad kontakter valgkomiteen slik at forslag til ny valgkomite legges frem 
                                       

LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok program og ansvarsfordeling for høstmøtet 2019. 
 

 
03-06 
19/20 

 
Reisevirksomhet – fordeling skirenn og kretsbesøk LK 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet og inviterte til diskusjon og forslag til 
fordeling mellom langrennskomiteens medlemmer. Klikk her for Terminliste 2020-2021 
 
Viktig at langrennskomiteens medlemmer er ute og besøker kretsene utover vår- og høstmøter. 
Torbjørn Skogstad lager et forslag til fordeling skirenn og kretsbesøk sammen med Pål Rise. 
Neste år bør langrennskomiteen lage et «reisehjul» for å planlegge å besøke en til to kretser hver. 
Administrasjonen utarbeider en presentasjon som kan benyttes for besøk ute i kretsene med mer.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen sammen med administrasjonen utarbeider et forslag til fordeling av 
tilstedeværelse på kretsbesøk mellom LKs medlemmer. 
 

 
04-06 
19/20 

 
Økonomi og regnskap 
 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte. Regnskap per 31.08.19 viser hittil i år et overskudd på ca 2 
mill kr, men vi har pt ikke oversikt over alle kostnader resten av året. Blant annet er kostnader for 
World Cup para elite på Lillehammer i desember en ny aktivitet, samt at vi har økt antall 
eliteutøvere med mer trenerkapasitet og drift av lagene.  
 
Reforhandlingssituasjonen har hatt en positiv utvikling. Flere avtaler er nå signert og de som har 
hatt mulighet til å avvikle samarbeid har ikke gitt signal på dette. DHL-avtalen er i gang, vi er ellers 
godt i rute, og stort sett er de fleste fornøyde. Øyvind Nystedt er ansatt som ny kommersiell leder 
etter Bernt Halvard Olderskog. Sistnevnte er leid inn på timebasis ut 2019 som en overgangsfase. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.   
 



 

 
05-06 
19/20 

 
Rapportering fra LK-leder 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad orienterte om organisasjonsprosessen og viste til 
oppdatering fra forrige LK-møte i Tromsø 26. august 2019. Det er fortsatt mange møter, og det skal 
ut en høring om ikke lenge. I forbindelse med høstmøtet skal det gjennomføres møte med 
komiteledere og kretsledere. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
06-06 
19/20 

 
Rapportering fra administrasjonen 
 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte om status sport og administrasjon. Font Romeu var veldig 
bra. God stemning, folk er blide og fornøyde. Det trenes bra, tempo har gått ned veldig på 
langturer, desto tøffere på hardøkter. På jentesiden utpeker noen av jentene seg i særklasse. God 
selvtillit i gruppa. De fleste er klare på skiutstyr. Langrennsmedarbeidersamling med alle 24 i 
sport/adm torsdag 19 til fredag 20 september med målsetting om å bygge team på Scandic Asker. 
Legger frem vår plan frem til OL, hva OLT kan levere av ressurser ihht den. Trenerne legger fram sin 
plan frem til 2022 og vi gjennomgår konsekvenser av dette innen sport, smøring, marked osv.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
07/06 

 
Prisene Årets arrangør og Årets ildsjel 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet. Nominerte kandidater til «Årets Ildsjel» 
ettersendes LK. 
 
De 11 nominerte kandidatene til «Årets arrangør» er:  
Blinkfestivalen, Toppidrettsveka, Equinor NC Gålå, Equinor NC Jr. Konnerud, Equinor NC Nes, NM 
senior Meråker, Equinor NC Jr. Åsen, Equinor NC Hommelvik, NM Jr. Savalen, Equinor NC Harstad 
og NM senior og Jr.-finale Lygna. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen gir LK-leder fullmakt til å beslutte hvem som skal få prisene «Årets arrangør» 
og «Årets ildsjel». 
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Eventuelt 

1. Runde rundt bordet - ingen innspill 
2. Neste LK-møte 20. oktober etter Høstmøtet.  

 


