
 
 

                   
 

P R O T O K O L L 
 

                         LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 6 - 2021 – 2021/2022 sesongen 
 
                          Norges Skiforbund Langrenn 

 
Dato:     Fredag 19. november 2021 
Sted:     Radisson Blu, Beitostølen 
Tid:     1600-1900 (og 20. november 1500-1800) 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Yngve Thorsen (nestleder),  

Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli, Tone Haugen Ramstad,  
Berit Mogstad 

Administrasjonen: Espen Bjervig, Asgeir Moberg (sak 31/06) Gro Eide (referent) 
 
 
 

Saksnr. Sak 
 
27/06 
2021/2022 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 5 – 3. november 2021. 
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok protokoll fra LK-møte 5 – 2021/2022. 
 

 
28/06 
2021/2022 

 
Status sport og administrasjon 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte kort om status sport og administrasjon. Det meste virker å 
være under god kontroll.  
 
 Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
29/06 
2021/2022 
 

 
Økonomi og budsjett 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte. Budsjett 2021 er på minus 3.5 mill NOK. Vi ligger an til ca 
minus 1.5 mill NOK, altså ca 2 mill NOK bedre enn budsjett. Utkast til budsjett 2022 er levert, men 
det er revidert budsjett i april 2022 som er mest relevant og som påvirker neste driftsår. Vi har en 
egenkapital på ca 8 mill NOK ut 2021. Strategiske satsingsområder blir ganske likt i 2022 som i år.  
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 
 



 
30/06 
2021/2022 

 
Langrennskomiteen orienterer 
LK-leder Torbjørn Skogstad orienterte LK om status i forhold til arbeidet i Skistyret. 
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 

 
31/06 
2021/2022 

 
Reisefordeling 
Asgeir Moberg innledet og gikk igjennom utsendt presentasjon.  Vi skal ha skirenn over hele Norge, 
og det er ønskelig at detaljene diskuteres nærmere med LK i skikretsene før det utarbeides et 
endelig vedtak på hvordan reisefordeling mest effektivt kan gjennomføres.  
 
Vedtak: 
LK tar informasjonen til orientering og gjennomfører et nytt møte med LK i skikretsene.  
 

 
32/06 
2021/2022 

 
Homologering, løypeprofiler og distanser 
Per Morten Nyeng innledet. 8. november 2021 ble det avholdt møte med de som homologerer 
løyper i Norge.  
 
I møtet ble det understreket at det i debatten må skilles på løyper til løpere under 16 
år og på kretsrenn kontra FIS-renn (for junior/senior). Det ble understreket at diskusjonen om 
hvilke typer løyper som skal benyttes i ulike renn ikke er knyttet til den pågående debatten om 
spiseforstyrrelser, men utfordringen i å tilby løyper som vil kunne favorisere ulike typer løpere.   
Signaler fra langrenns-Norge er at det er ønskelig at alle aktuelle renn for junior og senior skal gå i 
FIS-godkjente løyper slik at det oppnås FIS-poeng. De som driver med homlogisering er tydelige på 
at dagens FIS-godkjente løyper ikke er hardere enn tidligere (80/90-tallet), snarere tvert i mot. 
  
Konklusjonen fra møtet 8. november var at en må oppfordre arrangører til å tilby ulike 
arrangementstyper og løypealternativer under avvikling av renn til løpere 16 år og yngre, og på 
kretsrenn (alle aldre). 
 
Det må videre tas med TD’er på FIS-renn at de i dialogen med arrangører ser på mulighet til å 
utnytte handlingsrommet som ligger innenfor gjeldende regelverk for utforming av løyper. Spesielt 
at de ikke alltid bør strekke seg mot max antall høydemeter, max sammenhengende stigning osv. 
Det ble videre foreslått at det tilbys webinar for langrenns-Norge rundt tema. 
  
LK diskuterte ulike problemstillinger, med utgangspunkt i orienteringen. 
  
Vedtak: 
LK tar informasjonen til orientering og ber om at det jobbes med å se på hvordan en skal utfordre 
klubber på å benytte ulike arrangementsformer og løypealternativer på renn uten FIS-status. 
Utredningen skal tas opp med LK-lederne i krets. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
33/06 
2021/2022 

 
Ernæringsutfordringer i norsk langrenn 
Langrennssjef Espen Bjervig redegjorde for tiltak som gjennomføres på området ernæring, helse 
og spiseproblematikk i dag og hva som er planlagt fremover. Han viste til utsendte informasjon til 
LK fra Brit Baldishol om helseattesten og fra Per Elias Kalfoss hvordan dette jobbes med i innen 
kompetanseheving. Vi må samle informasjonen i våre organisasjonsledd og jobbe aktivt for å få 
informasjon ut til utøvere, foreldre og trenere. LK anerkjenner det viktige arbeidet og de 
fremtidige strategier som er i løypa ernæringsutfordringer. 

Vedtak: 
LK tar informasjonen til orientering. LK følger opp med administrasjonen hvordan kompetanse-
heving og informasjonsflyt kan styrkes ytterligere. Sakes diskuteres videre på neste LK-møte. 
 

 
34/06 
2021/2022 
 

 
Ung i sporet 
LK-medlem Berit Mogstad orienterte LK fra første møte med Ung i sporet-representanter fra 
kretsen. Arbeidet med å engasjere ungdomsrepresentanter i alle LK/krets er godt i gang. 
  
Vedtak: 
LK tok informasjonen til orientering og besluttet samtidig at vi regelmessig skal sette Ung i sporet 
på agendaen når LK møtes. 
 

 
35/06 
2021/2022 

 
Handlingsplan  
Nestleder Yngve Thorsen innledet og tok en overordnet gjennomgang av utkast til Handlingsplan 
2021-2024, med påfølgende diskusjon vedr. mål og tiltak. Langrennskomiteen har en målsetting 
om at planen ferdigstilles omkring årsskiftet etter en høringsrunde med aktuelle instanser. 
  
Vedtak: 
LK tar saken til orientering, og gjør vedtak om at arbeidet med handlingsplanen skal følges opp i 
forbindelse med neste LK-møte. 
  

 
36/06 
2021/2022 

 
Eventuelt 

 Neste LK-møte torsdag 2. desember kl 1800-2000 på Teams. 


