
 
 

                   
 

                                        
AGENDA 

                    LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 2 - 2021 – 2021/2022 sesongen 
 
                        Norges Skiforbund Langrenn 

 
Dato:     Mandag 30. og 31 august 2021 
Sted:     Tromsø 
Tid:     mandag kl. 11.30 – tirsdag kl. 13.00 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli, 

Yngve Thorsen, Berit Mogstad, Tone Haugen Ramstad 
Administrasjonen: Pål Rise. Asgeir Moberg via Teams på sak 12/01 21/22og Brit Baldishol 

via Teams på sak 10/01 21/22 
  

Torbjørn Skogstad ønsket velkommen til møtet og informerte om 
noen aktuelle saker utenom agenda: 

  -Positiv Covid-test for en av våre utøvere i Livigno 
  -Mulig avlysning av Elon-samling på Lillehammer. 
  -Claes-Brede Bråten-saken sett i prinsipielt perspektiv:  

  -Konsekvenser for langrenn? 
   

Tidspkt Saksnr. Sak 
 08/01 

21/22 
Arbeidsplan, strategi og ansvarsfordeling for LK kommende periode. 
Det ble gjennomgått og redegjort for status på de 4 områdene som ble behandlet spesielt 
på høstmøtet 2019:  

*Landslagsmodell 
*Økonomisk modell 
*Medlemsmasse 
*Kommunikasjon 

Med utgangspunkt i Strategiplanen for 2021-2024(«Skiglede for alle») ble følgende 2 
hovedtemaer besluttet behandlet spesielt på fagmøtet i oktober: 

*Rekruttering /breddeaktivitet 
*Kommunikasjon 
 

Rolle-/arbeidsfordeling LK: Enighet om følgende arbeidsområder/fordeling: 
*Toppidrett/Media: Torbjørn Skogstad 
*Paraidrett: Bjørg Sissel Kvannli 
*Strategidokument/handlingsplan: Yngve Thorsen 
*Utdanning / Utvikling: Tone Haugen Ramstad 
*Regionlag: Per Morten Nyeng 



*Ung I Sporet: Berit Mogstad 
*Anlegg: Uavklart 

Rollefordelingen følges opp og evalueres fortløpende med tanke på evt. andre/udekkede 
områder. 
Yngve Thorsen tar hovedansvar for å starte arbeidet med et strategidokument for LK/NSF 
langrenn 2021-24 med utgangspunkt i dokumentet «Skiglede for alle» 
 

 
 09/01 

21/22 
Agenda og plan for gjennomføring av høstmøtet 
Det ble gjennomgått aktuelle saker og temaer for høstmøtet med utgangspunkt i tidligere 
møter, innkomne forslag og andre aktuelle saker.  
God meningsutveksling som tas med i videre prosess. 
Foreløpige agendapunkter: 

• Innledning, velkommen, presentasjon av og status for LK 
• Fluorforbud, ordning for kommende sesong 
• Informasjon/rapport fra adm: 
• Distanser/løypeprofiler – sak fra Buskerud 
• Strategiplan LK 2021-2024 
• Terminliste/sesonginformasjoner – Asgeir Moberg 
• Reisefordeling (Forutsatt at det presenteres et forslag fra de tre nordligste 

kretsene. Pål purrer arbeidsgruppa med frist 15.09) 
 

Torbjørn og Pål arbeider videre med agenda for fagmøtet og invitasjon. Invitasjon 
distribueres ca. 10.09. 
 

 10/01 
21/22 

Informasjon fra administrasjonen 
Brit Baldishol informerte om helseattestordningen, hvem som arbeider med dette og de 
rutiner som gjelder. Brit orienterte også LK grundig om den saken som kom opp i mediene 
etter Internasjonal juniorsamling på Sjusjøen vedr. kasting av egg og oppfølgingen av 
dette. Saken er ryddig avklart overfor «fornærmede», Skiforbundet og 
sponsorer/samarbeidspartnere. 
Pål Rise informerte om sportslig status, økonomi og aktivitet i de enkelte avdelinger. Det 
ble redegjort for arbeidsformer, arbeidsoppgaver og gitt generell informasjon, spesielt 
rettet mot nye LK-medlemmer.  
Økonomisk er langrenn i rute – man styrer stødig innenfor budsjett både på inntekts- og 
kostnadssiden. 
Sportslig også i rute. Lite skader og sykdom. Samlinger gjennomføres som planlagt. En 
positiv Covid-test nylig konstatert i Livigno. Håndteres i henhold til rutiner lokalt i Italia og 
de systemer vårt helseteam har etablert. 
Vår posisjon i media/opinionen er fortsatt sterk med gode TV- og omdømmetall. 
Det arbeides tett med NSF sentralt med tanke på å utvikle og styrke dialogen med kretser 
og regionale trenerutviklere. Etablering av Skiklubbutviklere ses på som en potensiell 
ressurs i den forbindelse. 

 11/01 
21/22 

Fluorforbudet – strategi nasjonalt for kommende sesong 
Torbjørn Skogstad orienterte om historikk og status i det internasjonale arbeidet med 
denne saken. 
LK gjorde følgende vedtak: 
Forbud mot bruk av fluor for utøvere til og med 16 år opprettholdes slik som det har vært 
praktisert de foregående sesongene. For utøvere over 16 år følger NSF langrenn de regler 



 

og retningslinjer som gjelder internasjonalt. Eventuelle fluorkontroller vurderes fortløpende 
i henhold til de testmetoder som er tilgjengelig. 

 12/01 
21/22 

NM jr. 2023 – tildeling av arrangement 
Asgeir Moberg informerte generelt om søkeprosess og rutiner for tildeling av mesterskap 
og orienterte spesifikt om søkerne av NM junior 2023: Gålå og Alta. 
Administrasjonens innstilling er at Alta tildeles mesterskapet. 
LKs vedtak: LK støtter administrasjonens innstilling om å tildele NM junior 2023 til Alta. 
Saken fremmes for Skistyret. 
 

 13/01 
21/2 

Evt. 
*Kort gjennomgang av rutiner vedr. reiseregninger. Pål følger opp overfor regnskap i NSF, 
slik at alle er lagt inn i systemene og får nødvendig informasjon. 
 
*Elon-samling Lillehammer: Samlinga er avlyst grunnet ny smittebølge. Dette medfører 
betydelige innsparinger på langrennsbudsjettet.  
LK vedtar å bevilge kr. 40.000,- til hvert enkelt regionlag for å kunne kompensere med 
lokale samlinger. 
 
*Det ble gjennomgått og understreket nødvendigheten og betydningen av taushetsplikt i 
komitearbeidet. En del saker vil være av sensitiv karakter og opplysninger/informasjon må 
behandles deretter. 
 
*Saker til neste møte: Ung i Sporet tas opp som eget tema på neste møte. 
 
*Møtearenaer framover: Det vurderes å innkalle alle LK-ledere til et møte hvor 
erfaringsutveksling, arbeidsformer, kommunikasjon og «best practise» er 
hovedoverskrifter. Dette anses som viktig for å sikre kontinuitet i organisasjonen. 
 
*Det tas bilder av LK på høstmøtet og hjemmesiden til NSF oppdateres deretter. 
 
*Innspill fra Meråker vgs.: Kan det vurderes å innføre et tilbud om felles smøreservice i 
NSF-regi, arrangør-regi eller smøreindustri-regi under Hovedlandrennet 2023? 
LK-vedtak: Saken behandles på høstmøtet. 


