
 
 

P R O T O K O L L 
                        
                LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 9 - 2021/2022 sesongen 
 
                Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Tirsdag 25. januar 2022 
Sted:     Teams 
Tid:     1800-2100 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Yngve Thorsen (nestleder), Berit Mogstad, 

Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli, Tone Haugen Ramstad. 
Administrasjonen: Ulf Morten Aune, Asgeir Moberg (sak 57/09), Pål Rise, referent 
 

Saksnr. Sak 
 
54/09 
2021/2022 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 8 – 14. desember 2021. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente protokoll fra LK-møte 8 – 2021/2022.  
 

 
55/09 
2021/2022 

 
Informasjon fra administrasjonen 
Pål Rise innleder om status økonomi 2021 
Resultat langrenn: minus ca. 194.000,- før balanseføring av post-3 midler som skal øremerkes og 
overføres til neste år etter avtale med NIF. Overføringen skyldes stort underforbruk som følge av 
svært begrensede muligheter til aktivitet i Covid-perioden, og er gjort etter avtale med NIF. Det 
settes av 1,3 mill til dette formålet. Underskudd 2021 blir dermed minus 1,5 mill., noe som er et 
betydelig bedre resultat enn budsjettert (minus 3,15 mill). 
LK sentralt følger opp de lokale LK med en oppfordring om å følge opp de lokale tildelinger av  
post- 3. Tone følger opp dette med Per Elias. 
Ulf Morten Aune orienterte om status uttak Paralympics og status Covid-situasjonen i Italia, samt 
situasjonen rundt VM jr. Generelt er det svært god TV-dekning av nasjonale renn de nærmeste 
ukene med blant annet VM jr. /U-23  samt NC Vind. 
Ulf Morten orienterte videre om lagbygging inn mot Paralympics. 
Asgeir Moberg orienterte om status arrangement: Stor påmelding til NC på Åsen – det ser så langt  
ut til at det ikke er reduksjon i deltagelsen i junior-klassene etter Covid-perioden. 
Deltagelsen er så stor at det medfører logistikkutfordringer mht. parkering og praktisk 
gjennomføring. 
Espen Bjervig informerte ytterligere om Covid-situasjonen i den norske troppen. Situasjonen er 
uoversiktlig og meget krevende, men det arbeides godt med flere ulike scenarier. 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
 
 



 
56/09 
2021/2022 

 
Informasjon fra Langrennskomiteen 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad innleder. 
Det har vært Skistyremøte (forrige torsdag). Tema her var hoppkomiteens budsjett-situasjon. 
Denne saken vil også bli grundig behandlet på Skistyrets møte kommende helg. 
Det er forventet at evalueringsrapporten vedr. «hoppsaken» kommer i løpet av noen dager. 
Per Morten Nyeng rapporterte kort om et svært vellykket arrangement på Lillehammer: VM i 
Snøsport 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
 

 
57/09 
2021/2022 

 
Reisefordeling 
Arrangementssjef Asgeir Moberg innledet og la frem forslag til videre prosess vedr. reisefordeling: 
Det viser seg at det er komplekst å finne løsninger som gir ønsket effekt. Det foreslås å avvente  
til vårmøtet 2022, da vil også det nye sportsadministrasjonssystemet «I sonen» være klart, noe 
som kan forenkle logistikken rundt en evt. reisefordeling. 
 
LKs vedtak: 
LK vedtok at et revidert forslag til reisefordeling utarbeides av administrasjonen og legges fram for 
kretsene på vårmøtet 2022   
Kretsene informeres om status i saken pr. mail. 
 

 
58/09 
2021/2022 

 
Handlingsplan langrenn 
Langrennskomiteens nestleder Yngve Thorsen innleder. 
Handlingsplanen er nå vært på høring i administrasjonen, og skal ferdigstilles før den presenteres 
for skistyret. 
 
LKs vedtak: 
Yngve Thorsen bearbeider høringsuttalelser og ferdigstiller dokumentet for utsending til LK innen 
01.02 

 
59/09 
2021/2022 

 
VM Rulleski 
Asgeir Moberg innleder og viser til utsendt mail om saken til LK i forkant av dette møtet.  
Søknaden fra Norway Event er på enkelte punkter i konflikt med det som er formalkrav /regelkrav 
til en slik søknad. NSF langrenn adm. er i dialog med søkerne og kobler NSFs 
arrangementsavdelingen på saken. 
 
Bakgrunn:  
LK i Sør-Trøndelag Skikrets har enstemmig stilt seg bak søknaden om et VM Rulleski i Trondheim 3-
4 dager i august 2023 i regi av Norway Events AS, som også arrangerer Toppidrettsveka. Vedtaket i 
lokalt LK vil bli presentert på styremøtet i Sør-Trøndelag Skikrets 1. februar 2022. LK i Sør-
Trøndelag Skikrets mener det er ikke er økonomisk risiko for skikretsen knyttet til arrangementet.  
 
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtar å oversende søknaden om et VM Rulleski i Trondheim til NSFs  
arrangementsavdeling for videre behandling. 
 



 

 

Steinkjer 25.01.2022 

 

Pål Rise 

 

 

 
60/09 
2021/2022 

 
Rangering av unge på resultatlister 

LK-leder Torbjørn Skogstad innleder fra innkommet forslag fra Akershus Skikrets (utsendt i egen 
mail) om rangering av unge på resultatlister, som har vært spilt inn til Skitinget. Saken har ikke 
vært tema i Skistyret. 
Saken har vært diskutert i adminisrasjonen, og der er det enighet om å beholde rangering i tråd 
med NIFs anbefalinger / regler, men gjerne oppfordre til å arrangere alternative 
konkurranseformer. 
Det er samme holdninger innad i LK. 

LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok at dagens ordning med rangering i tråd med NIFs 
barneidrettsbestemmelser anbefales videreført, men oppfordrer til god premiering og alternative 
arrangement. 
 

 
61/09 
2021/2022 

 

 
Toppidrettsdefinisjon NIF 
Innledning ved Torbjørn Skogstad med et tilbakeblikk på siste års ulike tolkninger av 
toppidrettsdefinisjonen.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok å fremme saken for Skistyret for å etablere enhetlig praktisering av 
toppidrettsdefinisjonen innenfor Skiforbundets ulike grener. 
 

 
62/09 
2021/2022 

 

 
Eventuelt 
Neste møte:  Teamsmøte  01.03 


