
 

P R O T O K O L L 

 
LANGRENNSKOMITÉMØTE nr. 5 - 2022/2023 sesongen - Norges Skiforbund Langrenn 

Dato:   Fredag 18. november 2022 
Sted:   Radisson Blu Mountain Resort Beitostølen 
Tid:    18. november 2022, kl. 16.00-20.00 
 
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, Peder Nævestad, Gro Eide, Per Elias Kalfoss 
                                           og Brit Baldishol 
   

Saksnr.  Sak  

32/5 
2022/2023 

 
Protokoll og agenda  
Godkjenning av dagens agenda og protokoll fra LK-møte 4 – 10. oktober 2022. 

Vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok protokoll fra LK-møte 4 – 10. oktober 2022.  
  

33/5 
2022/2023 

 
Informasjon fra administrasjonen 
Langrennssjef Espen Bjervig introduserte nyansatt fagsjef toppidrett, Per Elias Kalfoss og redegjorde 
for interne omrokkeringer internt i langrennsorganisasjonen. Langrennssesongen åpner i helgen på 
Beitostølen og det gjennomføres ulike møter med løperne, blant annet med antidopinginformasjon.  
Gjennomgang status alle lag før oppstart samt info om sykdomsfravær i troppen.  

Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
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Informasjon fra Langrennskomiteen 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad informerte fra Skistyremøtet.  
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
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Økonomistatus og budsjett  
Økonomisjef Mads Nysæter, Skiforbundets fellesadministrasjon, ga en god, overordnet innføring og 
oversikt over regnskap og økonomi i forbundet.  
 



Langrennssjef Espen Bjervig la fram økonomistatus og budsjett for 2023. Underlag var sendt LK i 
forkant av møtet. Skiforbundet langrenn er i balanse foran revidert budsjett. Prognosen for regnskap 
2022 viser et driftsoverskudd på ca. 200.000 kr. Det er begrenset mulighet til å budsjettere med 
usikre inntekter inn i 2023, og langrenn skal levere 0-resultat. 
  
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og vil invitere alle LK-ledere i krets til et møte 
med økonomisjef Mads Nysæter for å øke forståelsen av økonomiarbeidet i forbundet.  
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Evaluering av utviklingsmodellen i norsk langrenn - «Sandbakk rapport» 
Gjennomgang av oppfølgingspunkter i forbindelse med rapporten - Link til hele rapporten her. 
 - Overordnede anbefalinger 
 - Spesifikke anbefalinger for utvikling av kvinnelangrenn 
 - Spesifikke anbefalinger for utvikling av paralangrenn 
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og ber Per Elias Kalfoss følge opp 
evalueringsrapporten med Olympiatoppen. Berit Mogstad er LKs representant i videre arbeidet.  
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 Representasjonsoppdrag sesongen 2022/2023 
 

Dato Sted Type renn LK representant Hovedleder 

25.11 – 27.11 Gålå NC senior PMN/THR UMA 

02.12 – 04.12 Lillehammer WC TS-PMN EB 

09.12 – 11.12 Beitostølen WC THR EB (PEK) 

16.12 – 18.12 Bardufoss Jr. VM uttak TS  

06.01 – 08.01 Lillehammer NC junior PMN-YT-TS  Kristian  

19.01 – 22.01 Vind NM, NC senior  Alle (LK-møte) Bjørnar 

22.01 – 29.01  Östersund VM Para BSK  

10. 02 – 12.02 Voss NC junior YT  

17.02 – 19.02 Åsen NC senior BM-THR  

21.02 – 05.03 Planica VM 1. 23.2-26.2 PMN-THR-TS 
2. 28.2-2.3 TS 
3. 2.-5.3 BSK 
TS & BM uavklart pt. 

 

24.02 – 26.02 Meråker Hovedlandsrenn BSK - YT  

03.03 – 05.03 Alta NM jr. YT  

10.03 – 12.03 Veldre NC senior/ U23 PMN-THR-BM  

11.03 – 12.03 Holmenkollen WC TS Bjørnar 

14.04 Drammen WC TS Bjørnar 

29.03 – 01.04 Tolga NM del 2 Alle  

 
Vedtak: 
LK fordelte representasjon på arrangement i henhold til liste. 
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Felles smøreopplegg Hovedlandsrennet 2023 
Espen Bjervig og Torbjørn Skogstad informerte om status smøreopplegg hovedlandsrenn i Meråker 
2023, og følger opp med kommunikasjon direkte mot krets.  
 
Vedtak:   
LK vedtok at det skal organiseres felles smøreopplegg for alle deltakere under Hovedlandsrennet 
2023 i Meråker etter at en avstemning på Høstmøtet ga overveldende flertall for dette.  
  

https://www.skiforbundet.no/contentassets/2af742bd5fe04c1b81cc8a60dab0df25/rapportlk.pdf
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Handlingsplan 
Yngve Thorsen og Brit Baldishol gjennomgikk handlingsplan med fokus på prioriteringer. 
Administrasjonen har gjort en god, forberedende jobb, men vi må gjøre en prioriteringsøvelse og en 
plan for samhandling. LK skal være nysgjerrige og reflekterte på den jobben administrasjonen skal 
gjøre med fokus på roller, fordeling og forståelse.  
 
Vedtak: 
LK gjennomgår handlingsplan med administrasjonen og prioriterer områder for 2023. 
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Eventuelt 
 
Kompensasjon LK-leder 
Langrennskomiteen, uten LK-leder til stede vedtok å følge vedtaket til Skistyret om kompensasjon til 
LK leder og komitemedlemmer, etter anbefaling av risikoutvalget. 
 
Vedtak: 
• Et flertall av skistyrets medlemmer sluttet seg til risikoutvalgets innstilling. 
• Som utgangspunkt beholdes gjeldende rammer for kompensasjon til grenkomiteledere 
uforandret for tingperioden 2022-2024. I tilfeller hvor vervet som komiteleder 
innebærer en økt arbeidsbelastning, kan grenkomiteen søke om en utvidet ramme 
• Langrennskomiteen gis med bakgrunn i innsendte forslag anledning til å utvide årlig 
kompensasjon til komiteleder med inntil 3G for tingperioden 2022-24. Det forutsettes at 
langrennskomiteen utarbeider en plan for fordeling av oppgaver mellom komiteleder og 
administrasjon. 
• Grenkomiteene gis anledning til å kompensere komitemedlemmer med inntil 2/3 av 
kompensasjonen til skistyrets medlemmer. 
• Tilsvarende kan lederne i andre tingvalgte utvalg kompenseres inntil samme sats i tilfeller hvor 
vervet medfører en økt arbeidsbelastning. 
• Kompensasjon i felleskomiteer skal godkjennes av skipresident og generalsekretær i det enkelte 
tilfelle. 
• Utbetalt kompensasjon må ligge innenfor grenens budsjettrammer. 
• Skistyret ba utvalget som skal se på funksjonstid og valgordning om også å vurdere om 
beslutninger om kompensasjon i fremtiden bør tas av andre organer enn skistyret selv. 
 
 
Det ble på Beitostølen gjennomført et møte med representanter fra Skistyret for å informere om 
rolle og ansvar langrennskomiteleder har i en gren med nærmere 90.000 medlemmer 
basert på de vurderinger som er gjort i forkant av vedtaket i Skistyret.  
 

 


