
 
 

                   
 

                                        
REFERAT 

LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 3 - 2021 – 2021/2022 sesongen 
 
                        Norges Skiforbund Langrenn 

 
Dato:     onsdag 22.september 2021 
Sted:     Teams 
Tid:     kl. 17-20 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli, 

Yngve Thorsen, Berit Mogstad, Tone Haugen Ramstad 
Administrasjonen: Espen Bjervig, Pål Rise(referent) 
  

 
   

Tidspkt Saksnr. Sak 
 14/01 

21/22 
Informasjon fra LK 
Kort oppdatering fra Torbjørn Skogstad om aktuelle /pågående saker.  
Det avholdes Skistyremøte i morgen 23.09. 

 
 15/01 

21/22 
Informasjon fra administrasjonen 
Espen Bjervig informerte kort om status økonomi og sport. 
Det er god kontroll på økonomien. Både inntekter og kostnader er noe lavere enn 
budsjettert, og gitt «forventet aktivitet» ut året vil man ende med et underskudd på 2,8 
mill. mot et revidert budsjett på minus 3,2 mill. Det er fortsatt gode prosesser med 
aktuelle samarbeidspartnere knyttet til usolgte merker.  
Sportslig er vi i rute. Noen mindre sykdomstilfeller, og et Covid-tilfelle på samling i Livigno.  
Lang karantene og uforutsigbar situasjon for den smittede, men rutiner fungerer. 
Samlingsplan gjennomgått. 
Generelt er det stor medieinteresse og mediedekning. 
 
 

 16/01 
21/22 

Gjennomføring av høstmøtet: 
Agendapunkter og foreløpig plan gjennomgått. 
Foreløpige agendapunkter med kommentarer: 

 Innledning, velkommen, presentasjon av og status for LK 
 Fluorforbud, ordning for kommende sesong 

Torbjørn Skogstad orienterte kort om status. Saken behandles på 
Skistyremøtet. Foreløpig ser det ut til at LKs vedtak harmonerer med FIS-
regler. Saken blir kun en informasjonssak på høstmøtet dersom ikke 
Skistyremøtet gir nye føringer. 

 Informasjon/rapport fra adm. 
 Distanser/løypeprofiler – sak fra Buskerud 



 

Det er mottatt saksgrunnlag fra Buskerud. Dette vil bli distribuert sammen 
med andre sakspapirer. Programmet avklares med tanke på omfang av 
innledning, tidsrammer og form på diskusjonen. 
Det kom fram gode synspunkter og innspill til diskusjonen under møtet. 

 Strategiplan LK 2021-2024 
Yngve Thorsen informerte om arbeidet som er gjort så langt og planen for 
arbeidet under høstmøtet. Det utarbeides et arbeidsdokument som blir 
utgangspunkt for et gruppearbeid på høstmøtet. Innledere er kontaktet 

 Terminliste/sesonginformasjoner – Asgeir Moberg 
Nødvendige avklaringer i forkant av høstmøtet gjøres på LK-møte rett i forkant, 
evt. på mail. 

 Reisefordeling (Nordland/Troms/Finnmark) 
Saksgrunnlag ikke mottatt. Dette distribueres så snart det kommer. 

 
 17/01 

21/22 
Evt. 

 OL i Kina: Espen Bjervig orienterte om pågående prosess med tanke på 
deltagelse i OL og problemstillinger knyttet brudd på menneskerettigheter i 
Kina. LK vil arbeide for å unngå at framtidige store arrangement legges til 
nasjoner/lokasjoner med klare utfordrende politiske situasjoner. Egne 
delegater i internasjonale organer og Skistyret vil bli forelagt denne 
innstillingen fra LK. 

 Juniordeltagelse på Beitostølen: Basert på begrunnet innstilling fra 
langrennsadministrasjonen ble det gjort følgende  
Vedtak:  
Rennene på Beitostølen arrangeres med «FIS-senior-status», noe som 
innebærer at åpningshelgen på Beitostølen kun er for Seniorer i 2021.  


