
 
 

Protokoll  
                        
                LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 1 - 2022/2023 sesongen 
 
                Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Tirsdag 28. juni 2022 
Sted:     Gardermoen (administrasjonen)/Teams(LK) 
Tid:     16.00-19.00 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Yngve Thorsen (nestleder),Berit Mogstad), 

Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli, Tone Haugen Ramstad 
Administrasjonen:  Espen Bjervig, Ulf Morten Aune, Peder Nævestad, Gro Eide, 
 Pål Rise (referent) 
  
Forfall: Peder Nævestad  
 
 

Saksnr. Sak 
 
1/1 
2022/2023 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av dagens agenda og protokoll fra LK-møte 24. mai 2022. 
 Vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente dagens agenda og protokoll fra LK-møte 24. mai 2022 

 
2/1 
2022/2023 
 

Informasjon fra Langrennskomiteen. 
Torbjørn Skogstad oppsummerte kort fra Skitinget. 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  

3/1 
2022/2023 

Informasjon fra administrasjonen 
Espen Bjervig informerte kort om følgende saker: 

 Økonomi 
 Sport 
 Ansettelsesprosess ny landslagstrener junior 
 Status smøreteam og helseteam 
 Framdrift vedr. ny organisering i langrennsadmnistrasjonen 
 Status fra Evalueringsutvalget 

 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 



4/1 
2022/2023 

Oppsummering og oppfølging av Vårmøtet og Skitinget i Molde  
 
Referat fra Vårmøtet ble gjennomgått og følgende vedtak ble gjort: 
Vedtak 1: 
Arrangørenes ønske om et felles smøreopplegg på Hovedlandsrennet i Meråker 2023 forsøkes 
gjennomført under hele mesterskapet som en prøveordning. Langrennsadministrasjonen følger opp 
arrangør tett med tanke på praktisk gjennomføring og forankring av tiltaket blant leverandører og 
samarbeidspartnere innen smøringsindustrien. 
 
Vedtak 2: 
Langrennskomiteen ønsker Langrennscross som offisiell øvelse under Hovedlandsrennet, innført fra 
sesongen 2023 og ber skistyret behandle dette forslaget. 
 
Vedtak 3:  
Langrennskomiteen åpner for muligheten til å arrangere uoffisielt NM på rulleski for junior i 
Holmenkollen 17.09.2023, dersom langrennsadministrasjonen finner det formålstjenlig.  
 
Vedtak 4 
Det innføres reisefordeling som foreslått på vårmøtet i Molde.  LK ber langrennsadministrasjonen 
følge opp gjennomføring.  
 
 

5/1 
2022/2023 

Planlegging av møter og aktiviteter kommende høst og vinter 
 
Følgende møteplan er lagt for LK høsten 2022: 
23.08            17.00-20.00   Oslo 
18-19.09      16.00-16.00   Tromsø? 
04.10            17.00-20.00   Oslo/Gardermoen 
14.-16.10                              Høstmøte, Osloområdet 
18.11.                                    Beitostølen 
06.12.           17.00-20.00   Oslo/Gardermoen 
 

6/1 
2022/2023 

Evt.: 
*Status Fluor 
Informasjon om Fluorforbudet og testing av kontroll-apparater v/Stein Olav Snesrud. 
Det har vært holdt samling i Ramsau i regi av FIS for å teste kontrollapparater og praktisk 
gjennomføring av fluorkontroller. Det viser seg at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til  
testapparatet. Veldig fort å få «falske» positive tester med de grenseverdier som er satt pr. i dag. 
Det er 17 ukers leveringstid på kontrollapparatet. Det er vanskelig å få konkret informasjon om 
videre beslutninger fra FIS, og dermed også vanskelig å ta gode avgjørelser om hvordan vi skal 
agere, f.eks. med tanke på innkjøp av apparater m.m. 
 
*NM Junior 2024  
Langrennsadministrasjonen innstiller på at Nybygda blir tildelt NM jr. langrenn 2024 
 
Vedtak:  
Langrennskomiteen støtter innstillingen fra langrennsadministrasjonen. 
Saken fremmes for Skistyret. 
 
 
 
 



 

*Representanter FIS  
 

Guri Knotten har vært nødt til å trekke seg som ny norsk representant til langrennskomiteen i FIS 
etter at hun har takket ja til å bli ny direktør i det Sveitsiske skiforbundet. Langrennskomiteen/NSF 
har derfor måttet finne ny løsning for den kommende tingperioden. Dette måtte løses på veldig 
kort varsel siden fristen for å melde kandidater til FIS i utgangspunktet er gått ut. 
 
Vedtak: 
LK innstiller på at Espen Bjervig trer inn som nytt medlem i FIS/LK mens Ulf Morten Aune overtar 
for Espen i FIS/WC. Både Espen og Ulf Morten deltar allerede, i regi av sin rolle, i disse møtene og 
kan derfor raskt integreres. Dette vil heller ikke påføre dem noen ekstra belastning utover det de 
allerede har i dag. Innstillingen fremmes for Skistyret. 
 
 
*Neste møte: 
23.08            17.00-20.00   Oslo 
 


