
 
 
 

P R O T O K O L L 
                        
                LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 8 - 2021 – 2021/2022 sesongen 
 
                Norges Skiforbund Langrenn 

 
Dato:     Tirsdag 14. 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, Ulf Morten Aune, Gro Eide (referent) 
 

Saksnr. Sak 
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2021/2022 

 
Protokoll og agenda 
Agenda og protokoll fra LK-møte 7 – 2. desember 2021. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente protokoll fra LK-møte 7 – 2021/2022.  
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Informasjon fra administrasjonen 
Langrennssjef Espen Bjervig innledet om status langrenn på sport og økonomi. Ingen endring på 
økonomi siden forrige LK-møte. Verdenscup i Dresden til helgen, tre siste Tour de Ski-løpere tas ut 
etter Dresden. Første OL-uttak publiseres mandag 20. des 2021. Mandag 10. jan 2022 fylles 
resterende tropp til OL i Beijing. Erik Husby er nyansatt på arrangement fra 1. desember 2021 og 
en flott helg på Beitostølen er gjennomført. VM Snøsport for parautøvere på Lillehammer er 
planlagt gjennomført 12.-23. januar 2022 med egen covid-protokoll. Det planlegges også for 
gjennomføring av Junior/U23-VM på Lygna 21.-27. februar 2022 etter samme protokoll som FIS-
verdenscup.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
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Informasjon fra LK-leder 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innledet og orienterte om de nye koronareglene som 
er gjeldene fra i dag og fire uker fremover samt hva de vil innebære for langrennssporten og 
Norges Skiforbunds grener totalt sett mtp toppidrett.  
 
For alle opp til og med junior er det en begrensing på 100 deltakere på arrangement. Det er ikke 
reiserestriksjoner. 100 deltakere per renn, ikke kohorter. Det kan gjennomføres flere arrangement 
med nødvendig tid mellom skirennene, men maksimum 100 utøvere per skirenn.  
 



 
Junior/U23-VM på Lygna i februar er definert som et toppidrettsarrangement og på seniornivå er 
det toppidretten som gjelder. Vi skal kunne arrangere Norgescup eller Skandinavisk Cup som i fjor. 
Nordisk juniorlandskamp skal gå fint, det er 70 utøvere. Norgescup Junior kan bli krevende, her må 
vi lete på løsninger. Norgescup Voss ble avlyst. 
 
LK ønsker, sammen med administrasjonen, å diskutere mulige løsninger for arrangement av lokale 
skirenn for unge løpere opp til og med junior. LK ønsker å ta dette videre med kretsene i et eget 
møte over helgen med LK-ledere krets.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. LK innkaller LK-ledere i krets for å sammen 
finne gode løsninger for avvikling av lokale skirenn under nye koronarestriksjoner. 
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Reisefordeling 
LK-leder Torbjørn Skogstad innledet. Arrangementssjef Asgeir Moberg har jobbet med forslag til 
reisefordeling og hvordan dette kan administreres. Det er ønskelig at forslaget diskuteres med LK-
krets før vi iverksetter dette. 
 
LKs vedtak: 
LK vedtok å diskutere forslag om reisefordeling og administrasjon av dette med LK-ledere i krets før 
vi går videre med dette.  
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Handlingsplan langrenn 
Langrennskomiteens nestleder Yngve Thorsen innledet med fokus på status og ansvarsfordeling. 
Handlingsplanen skal behandles i Skistyret 1. februar 2022. LK har et politisk oppfølgingsansvar og 
administrasjonen har ansvar for operasjonalisering og realisering av innsatsområder, mål og tiltak. 
LK gikk igjennom planen og fordelte ansvarsområder innenfor de ulike områdene. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tar informasjonen til orientering og besluttet ansvarsfordeling i handlingsplan.  
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Kongepokal 
LK-leder Torbjørn Skogstad innledet. Skiforbundet langrenn er tildelt en Kongepokal til sesongens 
NM i Harstad. LK skal innstille på en øvelse som bør få denne, og har fått statistikk på de senere års 
utdelinger. Kongepokal 2022 skal deles ut på en kvinnedistanse. I fjor ble det den delt ut i sprint.   
 
LKs vedtak: 
LK innstiller til Skistyret at kvinner 10 km klassisk tirsdag 29. mars 2022 skal få Kongepokalen.   
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Møteplan LK 1. halvår 2022 
LK-leder Torbjørn Skogstad innledet og foreslo følgende datoer for LK-møter 1. halvår 2022: 
 

• fredag 21. januar forbindelse med VM Snøsport for para på Lillehammer 
• fredag 25. februar i forbindelse med Junior/U23-VM på Lygna 

 
 



 

 
• fredag 25. mars i forbindelse med NM i Harstad 
• onsdag 20. april 
• tirsdag 24. mai 

 
I utgangspunktet planlegges det for fysiske møter, så får vi heller endre til Teams-møter hvis 
smittesituasjonen skulle tilsi det. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok de foreslåtte datoer for møteplan 1. halvår 2022.  
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Eventuelt 
 

1. Nytt LK-møte 
Neste LK-møte fredag 21. januar 2022 på Lillehammer, VM Snøsport for parautøvere 
 

2. ELON kundeklubb 
LK-medlem Per Morten Nyeng og landslagskoordinator Ulf Morten Aune skal i møte med 
ELON-lagene i morgen om status og aktivitet fremover. Alle ELON-lag er også utfordret på 
å skaffe medlemmer til ELONs kundeklubb, flere tiltak for dette skal diskuteres i møtet. 

 


