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Høstmøtet 2014 

Fredag 17. oktober – søndag 19. oktober 

Sted: Thon Airport Hotel, Gardermoen 
 

 

Referat 
 

 

Fredag 17. oktober  
 
Velkommen og innledning v/Torbjørn Skogstad 

 Kort om generell status 

o I løpet av helgen skal vi arbeide oss gjennom Handlingsplanen 
o En video som viser litt av bredden i vår aktivitet 

o «Verdikjeden», hvor grunnlaget legges i klubbene.  
o Bidrag fra kommersielle team 

 Status i forhold til fokusområdene anlegg, bredde informasjon og utdanning  
 

 
Utdanning, kort status v/Per Nymoen 

 Utviklingstrappa 
 Trenerløypa 

 Styrking av utdanning NSF sentralt 

 
Skipresident Erik Røste delte ut NSFs pokal til Roger Holte, ildsjelen fra Kragerø.  

Han har vært grunnlegger- og helt sentral i gjennomføringen av Blindtarmen  
skifestival i Kragerø. 

 
Organisering av Langrenns-administrasjonen v/Åge Skinstad 

 
 

Status økonomi v/Åge Skinstad 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%C3%B8ter/H%C3%B8stm%C3%B8tet%202014/verdikjeden%20med%20tall.jpg
/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%c3%b8ter/H%c3%b8stm%c3%b8tet%202014/Utdanning%20H%c3%b8stm%c3%b8te%202014%20v%20Per%20N.ppt.pdf
http://skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%c3%b8ter/H%c3%b8stm%c3%b8tet%202014/Orgkart%20langrenn%20NSF.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%C3%B8ter/H%C3%B8stm%C3%B8tet%202014/%C3%98konomi%20NSF%20Langrenn%20h%C3%B8stm%C3%B8te%202014.pdf
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Status landslag m.m. (Vidar Løfshus) 

 
 

 
 

Lørdag: 
 

Workshop – etter en kort innledning ble deltakerne delt inn i grupper og  de 

gjennomførte gruppearbeid på følgende oppgaver: 
 

Tid Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

09:00 

10:30 

Anlegg og arrangement. 

Asgeir,Øistein og Sissel 

Hvordan skape gode 

arrangementer i riktige 

anlegg. 

*NM – prioriteringer 

*Hospitality (logistikk) 

*Teknologi  

Marked 

Bernt Halvard, Åge og 

Nils Kristian 

Hvordan jobbe med 

inntektsbringende 

arbeid. 

 

Utvikling 

Brit og Runa  

En rød tråd gjennom 

organisasjonen. 

Frafall, blant jenter 

spesielt 

Kommunikasjon 

Vidar og Torbjørn  

Kommunikasjon 

Sesonginformasjoner 

Hvilke hensyn må 

tas ved uttak. 

*Junior og senior 

*Scandinavian Cup 

 

10:30   

11:45 

Kommunikasjon 

Vidar og Torbjørn  

Kommunikasjon 

Sesonginformasjoner 

Hvilke hensyn må tas 

ved uttak. 

*Junior og senior 

*Scandinavian Cup 

 

Anlegg og arrangement. 

Asgeir,Øistein og Sissel 

Hvordan skape gode 

arrangementer i riktige 

anlegg. 

*NM – prioriteringer 

*Hospitality (logistikk) 

*Teknologi 

Marked 

Bernt Halvard, Åge og 

Nils Kristian  

Hvordan jobbe med 

inntektsbringende 

arbeid. 

 («rød tråd»). 

Utvikling 

Brit og Runa   

En rød tråd gjennom 

organisasjonen. 

Frafall blant jenter 

11:45  

13:00 

Utvikling 

Brit og Runa   

En rød tråd gjennom 

organisasjonen. 

Frafall blant jenter 

Kommunikasjon 

Vidar og Torbjørn  

Kommunikasjon 

Sesonginformasjoner 

Hvilke hensyn må tas 

ved uttak. 

*Junior og senior 

*Scandinavian Cup 

 

Anlegg og 

arrangement. 

Asgeir,Øistein og 

Sissel 

Hvordan skape gode 

arrangementer i 

riktige anlegg. 

*NM – prioriteringer 

*Hospitality 

(logistikk) 

*Teknologi  

Marked 

Bernt Halvard, Åge 

og Nils Kristian 

Hvordan jobbe med 

inntektsbringende 

arbeid. 

 

 

14:15  

15:30 

Marked 

Bernt Halvard, Åge og 

Nils Kristian 

Hvordan jobbe med 

inntektsbringende 

arbeid. 

 

Utvikling 

Brit og Runa 

En rød tråd gjennom 

organisasjonen. 

Frafall blant jenter 

Kommunikasjon 

Vidar og Torbjørn  

Kommunikasjon 

Sesonginformasjoner 

Hvilke hensyn må tas 

ved uttak. 

*Junior og senior 

Anlegg og 

arrangement. 

Asgeir,Øistein og 

Sissel Hvordan 

skape gode 

arrangementer i 

riktige anlegg. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%C3%B8ter/H%C3%B8stm%C3%B8tet%202014/Presentasjon%20Status%20landslag%20v%20Vidar%20L%C3%B8fshus.pdf
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*Scandinavian Cup 

 

*NM – prioriteringer 

*Hospitality 

(logistikk) 

*Teknologi  

 

Besvarelsene fra gruppearbeidene finner du bakerst i dette dokumentet. 

 
 

15:45 – 16:30  
- 2 skikretser informerer om vellykkede tiltak: 

o Sogn og Fjordane:  Inntektsarbeid i skikretsen (Yngve Thorsen) 
o Troms Skikrets:   Jenteprosjektet (Birgitte Gustavsen) 

 
16:30 – 17:00  

- Ungdomsseminar, ungdomssatsing (Marius & Sandra) 
o Ungdomsprogram fram mot YOG (Lillehammer 2016) 

- Hva gjør vi for å rekruttere nye (unge) trenere og ledere? 

- Hvordan tar vi vare på løpere som faller fra konkurranseidretten? 
 

17:15 – 18:30  
- Fysisk aktivitet – ei spenst- og hurtighetsøkt, ledet av Torbjørn Broks Pettersen 

og Håkon Olsrud 
 

 
19.00 

o Langrennsmiddag med utdeling av ærespriser til ildsjeler og «Årets 
klubb» 

 
o Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter og Åge Skinstad delte ut 

diplom og VM gensere til prisvinnerne: 
Leif Kjesbu,  Steinkjer/Nord-Trøndelag 

Olav Jarle Hoås,  Selbu/Sør-Trøndelag 

Arnfinn Ofstad, Trondheim/Granåsen/Sør-Trøndelag 
Kåre Martinsen,  Vind IL/Gjøvik/Oppland 

Per Asdal,  Stathelle/Telemark & Vestfold 
Magne Dølemo,  Oddersjaa/Vest-Agder 

  
Årets langrennsklubb: Beitstad IL 

 
Asgeir Moberg var konferansier. 

 
Utdelingen ble også behørig omtalt på Skiforbundets hjemmesider 

 
 

 
 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%C3%B8ter/H%C3%B8stm%C3%B8tet%202014/Presentasjon%20Marked%20Haustm%C3%B8te%202014%20Yngve%20Thorsen.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%C3%B8ter/H%C3%B8stm%C3%B8tet%202014/Presentasjon%20H%C3%B8stm%C3%B8tet%202014%20Jentel%C3%B8ftet%20v%20Birgitte%20Gustavsen.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%C3%B8ter/H%C3%B8stm%C3%B8tet%202014/Ung%20i%20Sporet%20Presentasjon%20H%C3%B8stm%C3%B8te%202014.pdf
http://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/prisvinnere/
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Søndag: 

 
09.00 – 09.30:  

 
Langrennsportens Venner v/Frank Pedersen 

Frank Pedersen orienterte og viste fram om årets LSV-lue.  

Han fortalte at det er produsert 14000 luer til denne sesongen.  
Overskuddet fra salget av denne populære lua har i mange år gått til forskjellige 

prosjekter.  
For eksempel er det gitt støtte til utviklingstrappa. I tillegg er stipendene til unge 

langrennsløpere godt kjent. 
Vi er åpne for nye prosjekter, sier Frank Pedersen og minner om at de som ikke 

har fått tak i lua kan bestille den direkte fra han. Prisen er kr 300,- som også 
inkluderer medlemskontingenten.  

Luer kan bestilles her:  
 

09:30 – 10:15 
- Terminlisten v/Asgeir Moberg 

o Kort om rennprogrammet 2014-2015 
Diskusjon omkring sprint-løypa på Lygna. Den hevdes å ikke være god 

nok for klassisk sprint. Det vil bli staking igjennom hele løypa. Da VM 

jr løypa har 30 m høydeforskjell og ikke innbyr til bare staking, vil det 
være mere riktig med en annen profil. Da spesielt med tanke på VM-

uttaket. 
 

U23 mesterskapet i desember, Vang.  
Høstmøtet ønsket at juniorene skulle få egen sprint-konkurranse i 

klassisk. Videre er det ønsket en sprintkonkurranse 17-18 åringene. 
Dette betyr da at juniorløperne ikke kan bli U23-mester. (U23 er iflg 

regelverket for klassene 19-23) 
 

o U23-mesterskap i desember og mars 
U23-mesterskapene er det mellom Vang i desember (sprint og fri 

teknikk) og NM del2 i Harstad i mars (klassisk) 
 

o Ny øvelse i NM senior del 2 (junior og senior i samme renn fredag) 

Her blir hele startlista satt opp etter FIS-punktene. Det betyr at de 
som har de beste FIS-punktene starter til sist.  

Etter konkurransen utarbeides resultatlistene slik: U23-mesterskap 
(19-23 år), U23 cup, Statoil Norgescup junior og Statoil NC senior.   

 
o Terminlistens Hovedpunkter for 2015-2016 

Denne lista er publisert på Skiforbundets hjemmesider, og vil 
fortløpende vil bli vedlikeholdt etter hvert som nye arrangørsteder og 

distanser blir klare   
 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Terminlistens%20Hovedpkt/Terminlistens_Hovedpunkter_2014-2015_Langrenn.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Terminlistens%20Hovedpkt/Terminlistens_Hovedpunkter_2015-2016.pdf
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10:30 – 12.00 
Sammenfatning av gruppearbeider: (Runa, Asgeir, Torbjørn og Åge) 

- Det som kom fram under gruppearbeidene blir også brukt til å forme veien 
videre for norsk langrenn 

 
Her er dokumentet fra gruppearbeidet Utvikling 

Her er dokumentet fra gruppearbeidet Marked 

Her er dokumentet fra gruppearbeidet Anlegg og arrangement 
Her er dokumentet fra gruppearbeidet Kommunikasjon 

  
 

LK-leder Torbjørn Skogstad takket for alle gode bidrag som vil bli bragt 
inn i strategidiskusjonen som langrenn starter på torsdag i uke 43 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%C3%B8ter/H%C3%B8stm%C3%B8tet%202014/Gruppearbeid%20Utvikling%20Brit%20og%20Runa.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%c3%b8ter/H%c3%b8stm%c3%b8tet%202014/Inntektsbringende%20arbeid.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20m%c3%b8ter/H%c3%b8stm%c3%b8tet%202014/Gruppeoppgave%20anlegg%20og%20arrangement%20H%c3%b8stm%c3%b8tet%202014.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Regler%20og%20retningslinjer/Sesonginformasjoner%20Langrenn%202014-2015.pdf

