
 
 

                   
 

                                    P R O T O K O L L  
 

LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 8 - 2019 – 2018/2019 sesongen 
 
                        Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Lørdag 23. november 2019 
Sted:     Beitostølen Radisson Blu 
Tid:     kl. 1500 - 1700 
Langrennskomiteen: Kari Mørktvedt Sylten (nestleder) 

Sindre Bergan, Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli (på telefon),  
Marthe Kobbersletten Jensen 

Ikke tilstede: Torbjørn Skogstad (leder) 
Administrasjonen: Espen Bjervig, Pål Rise og Gro Eide (referent) 
  
 

Saksnr. Sak 
 
01-08 
19/20 
 

 
Protokoll og agenda 
 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 7, 24. oktober 2019. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 7 – 2019. 
 

 
02-08 
19/20 
 

 
Økonomi og budsjett 2020 
 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte. Skiforbundet langrenn passerer 90 mill inntekter i år. Noen 
uforutsette kostnader da Ruka, Davos og Planica er valutaeksponerte og kursen på Euro har steget 
med ca en krone mot budsjett. På kostnadssiden er budsjett revidert mot prognose grunnet HMS, 
fluor og barteravtaler som gjør at vi får kostnader som også løfter inntekssiden. 
Administrasjonsfee føres nå som inntekt over kostnad. Regnskap mot budsjett balanserer bra, men 
kostnader para er høyere enn budsjettert da vi enda har for lite erfaring mot annen sport.  
 
Budsjett 2020 har en omsetning på 100 mill kr. Rammebudsjettering for lagene. Kostnader skal 
knyttes opp mot aktivieter, og er brutt ned på prosjekt og prosjektnummer for hver enkelt trener. 
WC-renn på hovedleder per konkurranse. Dette gir bedre oversikt og styringsmulighet. 
Medieansvarlig Gro Eide sine lønnskostnader blir flyttet over til kommunikasjonssjef Espen Graff i 
administrasjon som et ledd i omorganiseringen. Skipool flyttes over til langrenn og alle avtaler skal 
reforhandles til sommeren.  

 



 

Vi styrer mot overskudd i 2019 og har budsjettmessig kontroll på 2020, men ikke på alle detaljer. 
 
LKs vedtak: 

Langrennskomiteen tok informasjon om økonomi og budsjett til orientering. 
 

 
03-08 
19/20 

 
HMS-arbeid 

Leder for utdanning og administrasjon Pål Rise innledet. Det er satt i gang mange tiltak. 
Smørevettregler er revidert, informasjonsfilm er produsert, HMS-seminar gjennomført på 
Beitostølen,  luftrenseprosjekt vinter 2020 på Gålå og Lygna måler med og uten luftrensing. 
Arrangører involveres for forankring og formidling.  Avfallshåndtering følge opp med sjekklister og 
kvittering for innsending. Alle produsenter vil selge masker på skirenn. Smørevettregler blir med 
NSF, Swix, Folkehelseinstituttet og Tøff uten fluor som felles avsender.  

LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok fremlagte «smørevett» for Skiforbundet. 
 

 
04-08 
19/20 

 
Status fluor  
 
Leder for utdanning og administrasjon Pål Rise innledet. Langrennskomiteen vedtok 24. oktober i 
år fortsatt fluorforbud i klassene til og med 16 år for sesongen 2019-2020. Forbudet omfatter bruk 
av fluorholdige glidprodukter og det vil bli gjennomført kontroller. I vedtaket ble det besluttet at 
Langrennskomiteen tar et initiativ overfor FIS og andre skiidretter i Norge med tanke på HMS-
arbeidet, utvikling av kontroller og håndtering av fremtidige fluorrestriksjoner. Status på dette er 
at Skistyret vedtok 18. november 2019 å innfører fluorforbud for alle klasser i alle NSFs grener til 
og med aldersgruppe 16 år, samt smørevettregler og HMS tiltak. FIS Council vedtok 23. november 
2019 et totalt fluorforbud i alle grener fra sesongen 2020/21. Skikyting vedtok i styremøte 23. 
november 2019 at de ikke skulle gjennomføre fluorforbud.  
 
Skiforbundet langrenn gjennomfører kontroll på tre renn i løpet av skisesongen 2019/2020. 
Kostnader for testing bør kunne minimaliseres gjennom NSF sentralt og NSSF - Norges 
Skiskytterforbund -  da langrenn har utviklet en testmetode sammen NILU uten rettigheter.  

LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok plan for fluortesting.  
 

 
05-08 
19/20 

 
Kostnadsreduserende tiltak ref. Høstmøte 
 
Leder for utdanning og administrasjon Pål Rise innledet og viste til innspill fra utvalget for 
Kostnadsreduserende tiltak samt høstmøte. Videreføring av arbeidet diskuteres i et arbeidsmøte. 

LKs vedtak: 
Langrennskomiteen ber administrasjonen sjekke ut de ulike punktene i forslaget til 
kostnadsreduserende tiltak. Saken tas opp igjen på neste LK-møte 12.12.19.   



 

 
06-08 
19/20 

 
Organisasjonsutvalget  
 
Organisasjonsutvalget, ledet av Alf Hildrum, sin anbefaling og oppdatering rundt dette arbeidet 
(høringsnotat utsendt til LK-møtet) har fokus på sentralisering og et mindre og mer «profesjonelt» 
styre hvor grener ikke har styreposisjon, men rapporterer direkte til generalsekretær. Leder av 
langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, har flere innvendinger og bekymringer til de overordnede 
anbefalingene i notatet, noe som er kommunisert både i notatet og i media.  

Det er Skitinget 2018 som har bestilt organisasjonsgjennomgangen og forslaget skal opp på 
Skitinget 2020 for beslutning.  

LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
07/08 
19/20 

 
Eventuelt 
 

1. Neste møte torsdag 12. desember 2019  
Saksliste: Organisasjonsutvalget - kostnadsreduserende tiltak - endelig budsjett.  
 


