
 
 

PROTOKOLL 
                        
                LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 12 - 2021/2022 sesongen 
 
                Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Onsdag 20. april 2022 
Sted:     Ullevål 
Tid:     17.00-20.00 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Yngve Thorsen (nestleder),Berit Mogstad, 

Per Morten Nyeng, Tone Haugen Ramstad,  Bjørg Sissel Kvannli 
(teams-oppkobling),  

Administrasjonen:  Espen Bjervig, Ulf Morten Aune, Peder Nævestad, Gro Eide, 
 Pål Rise, referent 
Forfall: Ingen 
 
 

Saksnr. Sak 
 
79/12 
2021/2022 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av dagens agenda og protokoll fra LK-møte 11 – 25. mars 2022. 
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente dagens agenda og protokoll fra LK-møte 11 –25. mars 2022. 

 
80/12 
2021/2022 

Informasjon fra Langrennskomiteen. 
Torbjørn Skogstad informerte om nominasjoner til de ulike FIS-komitèene, samt rapporterte fra 
skistyret.  
 
Innstillte representanter til FIS-komitèer: 
World Cup - Espen Bjervig 
Langrennskomitèen: Guri Knotten 
Turrenn - Eiliv Furuli 
Ungdom og barn – Brit Baldishol 
Kvinner – Åselinn Krane Heimdal 
Regel – Torbjørn Broks Pettersen 
Rulleski – Asgeir Moberg 
 
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
 

81/12 
2021/2022 
 

Informasjon fra administrasjonen 
Peder Nævestad informerte om markedsdager, lansering av Craft-avtalen og lagpresentasjoner 2.-
4. mai på Fornebu/Collosseum. 
Ytterligere informasjon fra Peder om markedsarbeid/sponsorsituasjon og TV-tall. 



 
Espen Bjervig orienterte om: 
*Økonomistatus pr. mars: 
Inntektene er ca. 4 millioner høyere enn budsjettert, mens kostnadene er ca. 5,5 mill. høyere enn 
budsjettert. Begge avvik skyldes VM-jr. som er forventet å gi et underskudd på ca. 1,5 mill. 
Slik situasjonen er pr. i dag ligger an til et samlet årsresultat på pluss/minus null. 
 
*Trenerstillinger (2 kvinnetrenere):  
Søknadsfrist utløp 18.04.  
25 søkere, ansettelsesprosessen skjer i samarbeid med Baard Lund fra rekrutteringsselskapet 
Kaluna. 
Intervjuer starter neste uke. 
Ny hovedlege er på plass. 
 
*Status fra «Evalueringsutvalget» som har hatt sitt første møte. 
Det ble diskutert eventuell godtgjørelse til medlemmene i dette utvalget. Det er stemning i LK for å 
begrense godtgjørelsen til dekningen av reise- og overnattingsutgifter. 
Espen og Torbjørn gis fullmakt til å avklare nivå på godtgjørelse med leder av utvalget Øyvind 
Sandbakk. 
 
Ulf Morten Aune informerte om status i Para-laget. 
Det blir ansatt en person i en kombinert assistent-trener og rekrutteringskonsulent innen kort tid. 
 
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
 

 
82/12 
2021/2022 

Laguttak 
Innstilling fra trenere er sendt ut i forkant. 
Det ble diskutert størrelse på lagene i lys av resultater/nivå på løpere, kjønnsbalanse, tidligere 
praksis og den nedskalering som har på gått over tid. 
 
Vedtak: 
- Langrennskomitèen støtter forslaget fra administrasjonen om å endre navn fra Herrer Elite 
Allround til Menn Elite Distanse. 
- Administrasjonens innstilling til laguttak støttes. 
 
Lagene offentliggjøres i henhold til plan (Elite og rekrutt 2. mai, junior i etterkant av dette.) 

83/12 
2021/2022 

Planlegging av vårmøte 2022 i Molde: 
-rollefordeling 
-tidslinje og  
-forberedelse av dokumenter som evt. skal sendes ut i forkant 
 
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 

 
Vedtak:  
Administrasjonen tar ansvar for utsendelse av agenda i rett tid. 
Torbjørn avtaler med representant fra FIS mtp. bidrag på vårmøtet. 
Torbjørn og Pål avklarer endelig program program, samt tidsplan og gjør avtaler med øvrige 
bidragsytere 
Ytterligere behandling av saken utsettes til møtet 24.05 
 

84/12 Reisefordeling – forberedelse av innlegg/modell før møte med LK-ledere 05.05 
 
Asgeir Moberg orienterte om konsekvensene av den modellen som ble lansert av Finmark skikrets 
på høstmøtet 2021. Simulereringer viser at denne ikke fungerer  etter intensjonen, men må 
tilpasses. 
Eksempler fra sist vinter viser at en norgescuphelg for utøvere nordfra koster opp til kr. 17.000,- 
pr. utøver. 
Forslag som presenteres på vårmøtet vil innebære at alle som reiser med fly til konkurransene er 
berettiget reisestøtte.  
Forslaget forutsetter at det ikke gis reisestøtte til de som reiser fra østlandet og nordover. 
Logikken i dette: De som reiser langt ofte får støtte, mens de som reiser langt sjelden ikke får 
støtte. (Overvekten av reiser ser ut til å gå inn mot østlandet i overskuelig framtid.) 
Administrasjon av ordning: Det foreslås at en av de nordnorske kretsene tar ansvar for å 
administrere ordningen det første året. Asgeir Moberg ferdigstiller et forslag til møtet med 
kretsene 05.05. 
 

85/12 Plan og rollefordeling før møte med skikretsenes LK-ledere 05.05 
 
Møte med Elon-trenere/landslagstrenere 29.04 vil gi viktige innspill og bidra til et faglig grunnlag 
for møtet 05.05. 
Torbjørn åpner møtet 05. mai 
Pål leder møtet 
Asgeir tar ansvar for å presentere saken om reisefordeling 
 

86/12 
2021/2022 

Evt. 
Neste møte: 24.05 på Ullevål 17.00-20.00 



 


