
 
 

PROTOKOLL 
                        
                LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 11 - 2021/2022 sesongen 
 
                Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Fredag 25. mars 2022 
Sted:     Thon Hotel Harstad 
Tid:     13.30-16.00 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Berit Mogstad, 

Per Morten Nyeng, Tone Haugen Ramstad,  
 Bjørg Sissel Kvannli (Teams) 
Administrasjonen:  Espen Bjervig(Teams), Ulf Morten Aune(Teams), Gro Eide, Peder 

Nævestad(Teams),  Pål Rise, referent, 
Forfall Yngve Thorsen (nestleder),  
 
 

Saksnr. Sak 
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Protokoll og agenda 
Godkjenning av dagens agenda og protokoll fra LK-møte 10 – 01. mars 2022. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente dagens agenda.  
Protokoll fra  LK-møte 10 –01. mars 2022 er lagt ut, men skal korrigeres: Sak vedr.handlingsplan 
ble ikke behandlet på møte 10 og skal derfor ut av protokollen. 
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Informasjon fra Langrennskomiteen. 
Torbjørn Skogstad informerte om foreløpige planer for høstmøtet 2022, status i FIS og kort vedr. 
Skistyret. 
 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
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Informasjon fra administrasjonen 
Espen Bjervig ga en kort statusmelding fra administrasjonen: 
*Økonomi: Vi er tilnærmet på budsjett etter at februar er avsluttet. VM junior ser ut til å gi resultat 
som budsjettert. Besparelser på kostandssiden (hovedsakelig grunnet avlyste WC-helger) 
kompenserer for dette. Det vil bli gjennomført en grundig gjennomgang av økonomi-status 
sammen med økonomiavdelingen i slutten av mars for å ha et best mulig utgangspunkt før revidert 
budsjett utarbeides.  
*Sport: Uttaksprosesser er startet opp. Det arbeides med mål om at LK mottar innstilling innen 
neste møte 20.04. Trenerkabalen er i ferd med å legges, og det ble orientert om status. Det utlyses 
ledig(e) stilling(er) i løpet av neste uke. Det vil bli benyttet ekstern rådgiver i 
ansettelsesprosess(er). 



Det ble orientert om status i helseteamet. 
Ulf Morten Aune orienterte om status med tanke på trenerstillinger på paralag, rekruttlag og 
juniorlag.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
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Planlegging av vårmøte 2022 i Molde 
Foreløpig utkast til program:  
 
Skitinget avholdes i Molde 11-12 juni. 
Vårmøtet langrenn avholdes samme sted 09-10. juni. 
 
Foreløpig tidsramme og agenda: 
Torsdag kl. 14.00 – fredag kl.17.00 
 

 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 

 
Det jobbes fortsatt med dette programmet som utgangspunkt.  
Utvikling og utdanning gis  god plass på vårmøtet (min. 1 t) bl.a. for å presentere og involvere 
kretsene i planer for bredde og kompetansetiltak, samt post 3 – disposisjoner. 
 
Endelig program og saksdokumenter for vårmøtet sendes ut mot slutten av april, -etter neste LK-
møte 
 
For å forberede saker til vårmøtet innkalles det til et møte på Teams med kretsenes LK-ledere 
05.05 kl. 19.00 . Saker på agendaen i dette møtet:  

 Reisefordeling  
 Innsendt sak fra Akershus Skikrets vedr. bl.a. uttaksprosedyrer til world-cup. 
 

Administrasjonen forbereder nytt forslag til reisefordeling før møtet 05.05, og forbereder samtidig 
forslag til nye rutiner for kommunikasjon vedr. laguttak. 
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Evt. 
*Forslag fra Asgeir Moberg, arrangementsansvarlig,  vedr. deltageravgift på nasjonale skirenn. 



 

Harstad 25.03.2022 

Pål Rise, referent 

Forslaget innebærer en omfordeling av deltageravgiften.  
 
LKs vedtak: 
LK  bearbeider forslaget noe før det legges fram for Skistyret / Skitinget  
 
*Handlingsplanen er godkjent av Skistyret og kan publiseres 
 
*Status NM U-23:  
Det ble kort diskutert hvorvidt NM U-23 skal ha offisiell NM-status og om det evt. også skal deles 
ut NM-medaljer. Dette tas opp som egen sak på neste LK-møte. 
 
*Neste møte: 20.04 – fysisk møte på Ullevål kl. 17.00-20.00 


