
 
 

P R O T O K O L L 
                        
                LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 7 - 2021 – 2021/2022 sesongen 
 
                Norges Skiforbund Langrenn 

 
Dato:     Torsdag 2. desember 2021 
Sted:     Teams 
Tid:     1800-2000 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Yngve Thorsen (nestleder), Berit Mogstad, 

Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli, Tone Haugen Ramstad. 
Administrasjonen: Espen Bjervig, Pål Rise, Asgeir Moberg sak 40/07, Gro Eide (referent) 
 

Saksnr. Sak 
 
37/07 
2021/2022 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 6 – 19. november 2021. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente protokoll fra LK-møte 6 – 2021/2022.  
 

 
38/07 
2021/2022 

 
Informasjon fra administrasjonen 
Langrennssjef Espen Bjervig informerte om Viaplayavtalen og siste dagers medieoppmerksomhet 
rundt saken. Troppen på plass for helgens verdenscup, innkvartert på Scandic Lillehammer, og alle 
ser frem til skirenn i morgen og resten av helgen.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tar informasjonen til orientering.  
 

 
39/07 
2021/2022 

 
Informasjon fra LK-leder 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad informerte om saker til neste skistyremøte.   
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tar informasjonen til orientering.  
 

 
40/07 
2021/2022 

 
Reisefordeling 
Arr.sjef Asgeir Moberg redegjorde. Det jobbes videre med reisefordeling av kostnader og hvordan 
dette kan samtidig administreres. Det utarbeides et nytt forslag som beskriver konsekvensene av 
de fremlagte alternativer. Forslaget sendes kretsene for en skriftlig tilbakemeldingsrunde.  
 
LKs vedtak: 
LK ber administrasjonen ved Asgeir Moberg lage et nytt forslag som skal presenteres for kretsene.  
 



 

 
41/07 
2021/2022 

 
Handlingsplan langrenn 
Langrennskomiteens nestleder Yngve Thorsen innledet om status og videre framdrift for 
handlingsplan langrenn. Det er dialog med skistyret om prosessen for ferdigstillelse. Innspill fra 
langrenns høstmøte samt LK-møte på Beitostølen er nå inkludert. Ansvarsfordelingen må skille 
mellom tillitsvalgte og administrative roller med tanke på ansvar og gjennomføring. Handlingsplan 
sendes på høring i administrasjonen med frist før jul, for å komme i mål før oversendelse Skistyret.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tar informasjonen til orientering og konstaterer at det er god fremdrift på 
handlingplan for ferdigstillelse.  
 

 
42/07 
2021/2022 

 
Diplomer Hovedlandsrenn og NM junior 
Pål Rise, leder for utanning og administrasjon innledet. Det er svært fallende interesse for 
diplomer og betydelig logistikk og kostnader knyttet til dette. I tillegg er det lite bærekraftig å dele 
ut lite etterspurte diplomer. Tema var nylig oppe i møte med arrangør for Hovedlandsrenn 2022. 
På bakgrunn av dette foreslår administrasjonen at det fom sesongen 2021/2022 deles ut diplomer 
kun til de seks beste i Hovedlandsrenn og NM Junior, tilsvarende dagens ordning i senior. 
  
LKs vedtak: 
LK vedtok å støtte administrasjonens diplomforslag og fremmer saken for skistyret i morgen.  
 

 
43/07 
2021/2022 

 
Kosthold og ernæring i langrenn 
LK-medlem Tone Haugen Ramstad innledet. Det har vært møte 26. november 2021 med 
utviklingssjef Brit Baldishol, konsulent FoU-trenerutvikling Per Elias Kalfoss og Tone Haugen 
Ramstad. En oppsummering fra møtet med tema «Hvordan jobber NSF langrenn med 
kompetanseheving innen temaet kosthold og ernæring» var utsendt med LKs sakspapirer.   
 
LKs vedtak: 
LK er tilfreds med rapporten og ber administrasjonen jobbe videre med inkludering av ernæring i 
videreutvikling av trenerløype samt hvordan jobbe med krets og markedsføre arbeidet ytterligere.  
 

 
44/07 
2021/2022 

 

 
Logo Junior & U23 VM Lygna 2022 
Langrennsadministrasjonen har utarbeidet et utkast til logo for «FIS Nordic Junior & U23 World Ski 
Championship Lygna 2022». Logoutkastet er oversendt LK fra Brit Baldishol for vurdering og valg. 
 
LKs vedtak: 
LK stiller seg bak logoutkastet for Jr./U23-VM og ønsker at mørkerød versjon med blått benyttes. 
 

 
45/07 
2021/2022 
 

 
Eventuelt – Neste LK-møte: 14. desember kl 1800-2000 


