
 

P R O T O K O L L 

 
LANGRENNSKOMITÉMØTE nr. 3 - 2022/2023 sesongen - Norges Skiforbund Langrenn 

Dato:   Søndag 25. - mandag 26. september 2022 
Sted:   Scandic Hotel Airport 
Tid:    25.9 kl. 1600 – 26.9 kl 1500 
 
Langrennskomiteen:  Torbjørn Skogstad (leder), Yngve Thorsen (nestleder), Berit Mogstad,  
                                           Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli og Tone Haugen Ramstad 
 
Administrasjonen:  Espen Bjervig, Ulf Morten Aune, Gro Eide (referent) 
 
Forfall:    Pål Rise, Peder Nævestad 

 

Saksnr.  Sak  

17/3 
2022/2023 

 
Protokoll og agenda  
Godkjenning av dagens agenda og protokoll fra LK-møte 2 - 28. august 2022.  

Vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente dagens agenda og protokoll fra LK-møte 28. august 2022  
  

18/3 
2022/2023 

 
Høstmøte 2022 
Agenda for høstmøte/fagmøte langrenn 14-15 oktober 2022 ble diskutert. 

• Informasjon fra administrasjonen 
o Økonomi 
o Sesonginformasjoner/terminliste 
o Juniorer i seniorrenn 
o Antidopingbestemmelser juniorer 

• Handlingsplan 2021-2024 
o Status 
o Arbeidsmetodikk 
o Prioriteringer 

• Innkomne saker 
o Felles smøreopplegg Hovedlandsrenn 

• Skiklubbutviklere 

• Status evalueringsutvalget  

Vedtak: 
Langrennskomiteen besluttet agenda for Høstmøtet 2022. 

 



19/3 
2022/2023 

 
Felles smøreopplegg på̊ Hovedlandsrennet  
IL Varden ønsker å teste ut et felles smøreopplegg for Hovedlandsrennet 24. – 26. februar 2023 for å 
redusere kostnader og utstyrsjag, samt bidra til å gjøre arrangementet mer miljøvennlig. 
Arrangementssjef Erik Husby, Skiforbundet langrenn, innledet (via Teams). Det er jobbet med dette 
siden august i år. Med rådgiving fra det Svenske Skiforbundet foreligger det et forslag til løsning som 
kan testes ut. Leverandørene er inkludert, og det avventes nå tilbud fra disse. Sammen vil aktørene 
vurdere om dette er gjennomførbart eller eventuelt en for stor risiko å ta. Målet er å presentere et 
forslag til felles smøreopplegg på høstmøtet som skiNorge kan vurdere.  
 
Vedtak: 
LK tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen ta med innkommet forslag fra industrien 
i sine vurderinger. Forslag til smøreopplegg tas med i videre vurdering til høstmøtet, hvor LK legger 
fram en anbefaling. 
   

20/3 
2022/2023 

 
Status rapport Evalueringsutvalget 
Status for evalueringsutvalgets rapport blir gjennomgått på neste LK-møte. 
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tar informasjonen til orientering.   
  

21/3 
2022/2023 

 
Handlingsplan/prioriteringer/strategi 2022-2024 
Innledning ved LKs nestleder Yngve Thorsen. Handlingsplan Skiforbundet langrenn er ferdigstilt med 
overordnede, strategiske føringer fra Langrennskomiteen de neste to årene. Administrasjonens 
oppgave er å gjennomføre handlingsplanen ved å inkludere, prioritere og ansvarliggjøre. 
Handlingsplanen vil være et naturlig punkt på agendaen i LK-møtene i perioden for å sikre riktig 
forvaltning, slik at bredde og utvikling blir grunnleggende ivaretatt i tillegg til toppidretten.   
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til etterretning. 
  

22/3 
2022/2023 

 
Informasjon fra Langrennskomiteen 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad orienterte. Skistyret har tatt initiativ til - og nå startet - 
en intern kultur- og verdiprosess i Skiforbundet. Hensikten med prosessen er å få en bedre og mer 
åpen kommunikasjon i organisasjonen. Arbeidet er startet og BDO gjennomfører prosessen. I første 
fase involveres administrasjonen på Ullevål og medarbeidere i hopp. Senere vil også styret, alle 
sportssjefer og andre bli involvert. 
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
  

23/3 
2022/2023 

 
Informasjon fra administrasjonen 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterte. Det er stort arbeidstrykk i organisasjonen og det må gjøres 
prioriteringer når skisesongens reisevirksomhet starter. Økonomisk driftes det etter budsjett, noe 
overforbruk på aktiviteter. Bygd god egenkapital i pandemien. Nye samarbeidspartnere er høyst 
sannsynlig på vei inn. Skiforbundets posisjon i rulleskirenn diskuteres. Orientering ble gitt om 
sportslig status i lagene. 

Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
  



24/3 
2022/2023 

 
Deltagelse på skirenn 
Administrasjonen ved Erik Husby har utarbeidet og oversendt skjema/link hvor LK kan booke 
overnatting til skirenn. For Beitosprinten, NM Vind og Tolga bookes overnatting av Bjørnar Sandvig. 
Frist for innmelding er 1. oktober 2022. Alle lag booker overnatting selv.  
 
Vedtak: 
Langrennskomiteens medlemmer gjennomgår terminlisten og fordeler deltagelse i alle typer skirenn. 
   

25/3 
2022/2023 

 
Eventuelt 
  * LK-møte på Teams mandag 10. oktober 2022 kl 1900-2100. 
  * LK-møte fysisk på Beito fredag 18. november 2022 – tidspunkt fastsettes senere. 
  

 

 

 


