
 
 

                   
 

                                    P R O T O K O L L 
 

                LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 9 - 2019 – 2019/2020 sesongen 
 
                                                Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Torsdag 12. desember 2019 
Sted:     Skiforbundet, Ullevål 
Tid:     kl. 1600 - 2000 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder, telefon) Kari Mørkved Sylten (nestleder) 

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

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

Saksnr. Sak 
 
01-09 
19/20 
 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 8, 23. november 2019.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 8 – 2019. 
 

 
02-09 
19/20 
 

 
Høringsnotat fra organisasjonsutvalget 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet og gjennomgikk utsendt høringsnotat som 
er utarbeidet av organisasjonsutvalget, ledet av Alf Hildrum. Høringsfrist 6. januar 2020. Så skal 
høringsinnspill gjennomarbeides av organisasjonsutvalget før Skistyret skal ta stilling til om saken 
skal legges fram for Skitinget. Dette handler om hvem som skal bestemme i skiidretten i fremtida.  

Forslag til LKs vedtak: 
Langrennskomiteen spiller inn særmerknader til høringsnotatet og stiller seg bak disse i samarbeid 
med de andre grenene i Skiforbundet.  
 

 
03-09 
19/20 

 
Kostnadsreduserende tiltak 
Leder for utdanning og administrasjon Pål Rise innledet. Skoleovernatting, antall skipar er de to 
hovedpunktene, men administrasjonen er ikke i mål på denne karleggingen. Vi ønsker at 
tilbakemeldingene skal være enkle å sette i verk. Overnatting er en viktig kostnad her. Langrenn er 
ikke så dyrt og det er bærekraftig, med gode verdier, og fokus på forbruk. 
 
Forslag til LKs vedtak: 
Administrasjonen følger opp i henhold til vedtak i forrige LK-møte 23. nov 2019. 



 
04-09 
19/20 

 
Økonomi og regnskap 
 
Leder for utdanning og administrasjon Pål Rise innledet. Ikke gode nok oppfølgingsrutiner internt i 
Skiforbundet mht økonomiavdelingen som også for tiden kjører med redusert bemanning.  
 
Vi går mot et knapt overskudd. De poster som ser ut til å gå i pluss er smøring og slip samt 
smøretrailer og vi har god oversikt. Justert budsjett er sendt inn til sentral økonomiavdeling. 
Budsjettet er nå levert og blir behandlet på Skistyremøte 13.12.19.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og uttrykker bekymring for 
oppfølgingsrutinene i økonomiarbeidet. LK-leder Torbjørn Skogstad følger opp med de andre 
grenene. Saken tas opp i neste LK-møte.   
 

 
05-09 
19/20 

 
Rapportering fra LK-leder 
 
Langrennskomiteens medlem Sindre Bergan orienterte. Sindre har vært i møte med 
Olympiatoppen og Espen Bjervig, Hanne Staff med flere. Halvårlig status på tema helseattest, OL i 
Beijing 2022, OL i Italia 2026, samarbeid, ressursbruk med mer. 
 
Langrennskomiteens medlem Bjørg Sissel Kvannli har vært i Kina og sender info og bilder derfra.  
 
Det oppleves ikke at samarbeidet mellom skikretsene Nord- og Sør-Trøndelag er godt nok og det er 
viktig å få kretslagene opp og gå. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
06-09 
19/20 

 
Rapportering fra administrasjonen 
 
Kommersiell leder Øyvind Nysted orienterte om status samarbeidspartnere og reforhandlinger. 
Det er god fremdrift i arbeidet med de ulike reforhandlingene. Viktig fokus på utdanning og 
toppidrett. Daikin er inne som ny samarbeidspartner. Flere dialoger i gang mtp ny hovedsponsor.  
 
Leder for utdanning og administrasjon Pål Rise orienterer om status marked, sport og 
administrasjon inkludert status fluor og smørevett: 
 
Strategien på fluorsaken er at når FIS har gjort det vedtaket så er vår tid som utvikler og 
fluorkontrollør over. FIS må stake ut retning og vi blir med på den, via skiforbundet sentralt. Vi har 
varslet at vi kommer til Hovedlandsrennet, Nord-Norsk Mesterskap og Ungdommens 
hovedlandsrenn, og bedt om at de rigger utstyr for alle renndager. Alle grener skal gjennomgå 
HMS- og smøretiltak i samarbeid med relevante arrangører. HMS-seminar på Beito osv om fluor. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og opprettholder vedtak om at fluorforbudet 
og også omfatter glidprodukter. Det presiseres at det ikke er tillatt å bruke glidprodukter i 
festesone. 
 
 



 

 
07/09 
19/20 

 
Innstilling av representanter til ulike FIS-komiteer 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet og foreslår følgende innstilling til de ulike 
FIS-komiteene:  
 
1. World Cup & CoC Committee, Åge Skinstad 
2. Women’s Committee, Brit Baldishol 
3. Popular Skiing Committee, Eiliv Furuli 
4. Youth & Children’s Committee, Helen Ingebrigtsen 
5. Roller Skiing Committee, Asgeir Moberg 
6. Rules & Control Committee, Torbjørn Broks Pettersen 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen besluttet ovennevnte innstilling av representanter til FIS-komiteer til Skistyret. 
 

 
08-09 
19/20 

 
Klubbundersøkelsen 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 
LKs vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 

 
09-09 
19/20 

 
Eventuelt 

1. Neste LK-møte mandag 20. januar 2020 
 


