
 
 

Protokoll  
                        
                LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 2 - 2022/2023 sesongen 
 
                Norges Skiforbund Langrenn 

 
 
Dato:     Tirsdag 23. august 2022 
Sted:     Gardermoen 
Tid:     16.00-20.00 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Yngve Thorsen (nestleder),Berit Mogstad), 

Per Morten Nyeng, Bjørg Sissel Kvannli, Tone Haugen Ramstad 
Administrasjonen:  Espen Bjervig, Ulf Morten Aune, Gro Eide, Erik Husby (via Teams på 

sak 8/2 og 9/2), Brit Baldishol på sak 8/2 
 Pål Rise (referent) 
  
Forfall: Peder Nævestad 
 
 

Saksnr. Sak 
 
7/2 
2022/2023 

 
Protokoll og agenda 
Godkjenning av dagens agenda og protokoll fra LK-møte 28. juni 2022. 
Vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente dagens agenda og protokoll fra LK-møte 28. juni 2022 

 
8/2 
2022/2023 
 

Informasjon fra administrasjonen 
Brit Baldishol rapporterte fra Internasjonal juniorsamling: 
Rekordstor samling 
Fortsatt ingen støtte fra FIS til dette betydningsfulle tiltaket for internasjonal langrenn. 
Samlinga evalueres i løpet av høsten med tanke på videreutvikling og optimalisering av blant annet 
ressursbruk. 
 
Erik Husby orienterte om undersøkelse gjort blant senior- og juniordeltagere i Norgescup. 
Resultatene blir ytterligere bearbeidet og presentert for LK i en kortform hvor hovedtrender 
trekkes ut. 
 
Espen Bjervig informerte om økonomistatus: 
Rapportene fra økonomiavdelingen tilsier at langrenn ligger an til å levere et resultat i tråd med 
revidert budsjett. 
Pål Rise informerte om EYOF i Italia vinteren 2022. LK fastholder vedtaket om å ikke delta på EYOF 
med norske langrennsløpere. 
Pål Rise informerte om tildeling av Post 3-midler. 
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering.  
  



9/2 
2022/2023 

Felles smøreopplegg på Hovedlandsrennet 
Erik Husby informerte om status i arbeidet og dialog med Sveriges Skidforbund og smøreindustrien 
som har gjennomført felles smøreopplegg på VW-cup 
LK fastholder tidligere vedtak, og langrennsadm. fortsetter samarbeidet med arrangørene i 
Meråker for å kvalitetssikre et felles obligatorisk smøreopplegg på HL. 
Det understrekes at opplegget må være svært godt planlagt, og at smøreindustrien involveres på 
en ryddig og god måte. 
En modell for gjennomføring presenteres på høstmøtet. 

10/2 
2022/2023 

Oppfølging av henvendelse fra Heming og andre klubber vedr. eksponering av klubbsponsor i 
NM-sammenheng. 
Saken var også behandlet på vårmøtet 2019, og hovedpunkter fra den diskusjonen ble kort 
referert. 
Vedtak:  
Langrennskomiteen oppfordrer de involverte klubben om å eventuelt fremme denne saken for 
høstmøtet via kretsleddet, slik at saken kan belyses i full bredde i et fora hvor hele langrennsnorge 
kan være representert. 

11/2 
2022/2023 

Fluorforbudet – nasjonal oppfølging av FIS-vedtak og nasjonale retningslinjer/regler for 
kommende sesong. 
Langrennskomiteen er informert om beslutning tatt av FIS og IBU for kommende sesong. 
Det ble kort diskutert hvilke alternative retningslinjer og regler som kan være aktuelle med tanke 
på fluorrestrikskjoner nasjonalt sesongen 22/23. 
 
Vedtak: Fluororbudet for utøvere t.o.m 16 år opprettholdes. For løpere eldre enn 16 år benyttes de 
regler og retningslinjer som gjelder for FIS-renn også i øvrige konkurranser nasjonalt. 

12/2 
 

Innledende forberedelser til høstmøtet 
Saker og rammer ble kort diskutert og tas opp på nytt i neste møte. 
Forelpige saker: 

 Handlingsplan 
 Rapporteringssaker iht vanlig praksis 
 Eksponering av klubbsponsor i NM-sammenheng 
 Sesonginformasjon og terminliste 
 Rapport fra evalueringsutvalget  

 
Det ble diskutert muligheten for å legge inn arrangør- og anleggsseminar.  
Det er ønskelig å øke kvinnandelen på høstmøtet.  

13/2 
2022/2023 

Handlingsplan 2024 
Yngve Thorsen og Pål Rise informerte om framdrift i arbeidet. Ansvarsomåder er fordelt i 
administrasjonen, og før neste LK-møte vil administrasjonen komme tilbake med en 
operasjonalisert plan med konkrete oppfølgingspunkter under hvert enkelt tiltak. LK følger 
deretter opp med prioriteringer på målnivå og etablerer dialog og oppfølgingsrutiner på hvert 
enkelt område i handlingsplanen. Stikkord for å lykkes: Eierskap til enkeltsaker både i 
administrasjonen og i Langrennskomiteen. 

14/2 
2022/2023 

Jr-deltagelse i seniorrenn 
Ulf Morten Aune orienterte kort om historikk, erfaringer og mulighetsbilde. 
Administrasjonen utarbeider en innstilling til juniordeltagelse i seniorrenn kommende vinter i 
forkant av neste LK-møte. En omforent løsning legges deretter fram for høstmøtet som en del av 
sesonginformasjoner. 

15/2 
2022/2023 
 

Informasjon fra Langrennskomiteen. 
Kort informasjon fra Torbjørn Skogstad om aktuelle saker. 
Vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 



 

 

Pål Rise, referent 

16/2 
2022/2023 

Evt. 
Et utkast til rapport fra Evalueringsutvalget vil bli presentert for LK når den foreligger, godt i 
forkant av høstmøtet. 
 
Neste møte:  
25-26.09, sted avklares senere. 
 


