
 
 

P R O T O K O L L 
                        
                LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 10 - 2021/2022 sesongen 
 
                Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Tirsdag 01. mars 2022 
Sted:     Teams 
Tid:     20.00-22.30 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Yngve Thorsen (nestleder), Berit Mogstad, 

Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli, Tone Haugen Ramstad. 
Administrasjonen: Espen Bjervig, Peder Nævestad, Asgeir Moberg (sak 64/10 ),  
 Pål Rise, referent 
 
 
 

Saksnr. Sak 
 
63/10 
2021/2022 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av dagens agenda og protokoll fra LK-møte 9 – 25. februar 2022. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente dagens agenda og protokoll fra  LK-møte 9 – 25. februar 2022. 

 
64/10 
2021/2022 

 
Tildeling av arrangement 2024 
Asgeir Moberg redegjorde for administrasjonens innstilling vedr. tildeling av arrangement 2024.  
Innstilling: 
NM senior del 1: Beitostølen. 
Andre søkere: Vang 
NM senior del 2: Lillehammer (Lillehammer Olympiapark, Søre Ål og Lillehammer Skiklub) 
Andre søkere: Gålå, Hovden&Bykle 
Hovedlandsrennet: Gålå 
Andre søkere: Ingen 
NM junior:  
Tildeling avventes – foreløpig ingen formelle søkere, men det finnes kandidater. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen støtter administrasjonens innstilling og fremmer saken for Skistyret 
 
 
 
 
 
 
 



65/10 
2021/2022 
 

Informasjon fra Langrennskomiteen. 
Torbjørn Skogstad orienterte om de siste ukers hendelser, og  med spesielt fokus på situasjonen i 
Russland/Ukraina og konsekvenser /scenarier for sesongen videre. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
 

 
66/10 
2021/2022 

 
Informasjon fra administrasjonen 
Espen Bjervig orienterte om OL i Beijing, hvor ekstreme forhold og omgivelser satte rammene for 
konkurransene. Covid-smitte i troppen ga troppen en krevende inngang til mesterskapet.  
Det ble videre orientert om mediestrategi og høydestrategi inn mot mesterskapet i Beijing og 
helsesituasjonen i troppene foran WC i Drammen og Holmenkollen. 
Det vil bli gjort grundige evalueringer av OL i etterkant av sesongen. 
Peder Nævestad ga en kort orientering om sponsorsituasjonen/inntektsbildet, hvor det ser bra ut 
både på kort sikt og i et lengre perspektiv mot 2025-sesongen. Det er godt klima og god dialog 
både med eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  

67/10 
2021/2022 

Handlingsplan langrenn 
Langrennskomiteens nestleder Yngve Thorsen innleder. 
Handlingsplanen er nå vært på høring i administrasjonen, og skal ferdigstilles før den presenteres 
for skistyret. 
 
LKs vedtak: 
Yngve Thorsen bearbeider høringsuttalelser og ferdigstiller dokumentet for utsending til LK innen 
01.02 

 
68/10 
2021/2022 

Strategi kvinnelangrenn 
Det foreslås å sette ned en arbeidsgruppe som utreder hva som er gjort, og hva som bør 
gjøres framover med tanke på å utvikle norsk kvinnelangrenn. 
Det ble diskutert flere aktuelle navn med solid erfaring og et «eksternt blikk» på norsk 
landslagsdrift.  

Torbjørn Skogstad utarbeider et forslag til et mandat for gruppa, og kommuniserer videre 
med aktuelle kandidater. 
 
LKs vedtak: 
Det settes ned en arbeidsgruppe. Mandat utarbeides snarlig. Tidslinje og arbeidsgruppens 
medlemmer besluttes i løpet av kort tid. 
 

 
69/10 
2021/2022 

 

 
Forslag fra Akershus vedr. uttakskriterier til internasjonale renn 
Torbjørn Skogstad orienterte om innholdet i det innsendte forslaget og mulige konskvenser, samt 
innholdet i notat mottatt fra Busketud Skikrets vedr. samme sak. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteens vedtak: Saken tas opp i dialog med Elon-lagene for å innhente deres 
synspunkter på innspillet.  
 
 



Oslo 02.03.2022 

Pål Rise, referent 

70/10 
2021/2022 

Vårmøte 2022 i Molde  
 
Skitinget avholdes i Molde 11-12 juni. 
Vårmøtet langrenn avholdes samme sted 09-10. juni. 
Foreløpig tidsramme: 
Torsdag kl. 15.00 – fredag kl.18.00 
Innspill til agenda: 

 Årsberetning fra LK 
 Rapport fra administrasjonen 

o -Sport inkl. oppsummering av OL 
o -Marked 
o -Økonomi 
o -Utdanning / Utvikling 
o -Arrangement 

 Innkommet sak fra Akershus vedr. uttakskritereier m.m. 
 Reisefordeling 
 Nytt fra FIS 
 Handlingsplan 
 Arbeidsgruppe treningsfilosofi 
 Terminlistearbeid  

o Status NC / TV-sendinger 
 Langrennsportens Venner - årsmøte 
 Valg 

 
 
 
 

71/10 
2021/2022 

Representasjon 
NM Harstad: Alle med unntak av Yngve Thorsen, - litt ulike ankomst og avreisedager 
NM Lygna:  Alle med unntak avBjørg Sissel Kvannli, - litt ulike ankomst og avreisedager 

 
72/10 
2021/2022 

 

 
Eventuelt 
Neste møte:  Fysisk møte i Harstad i forbindelse med NM: fredag 25.03 


