Landslagsstruktur
Vedtatt på LK-møte 17.09.19

Per Morten Nyeng, LK

2

Bakgrunn og fakta
• Saken grundig behandlet på fagmøte våren 2019
• Det ble en bestilling på en struktur som kan være forutsigbar for langrenns-Norge, og stå seg over noe tid.
• Anbefalingene sprikte en god del på struktur, men mange gode innspill på hva man ønsket
• LK har behandlet saken og har vedtatt ny struktur gjeldende f.o.m. sesongen 2020/2021 den 17.09.19
• Det blir ingen store endringer på struktur, men endring på innhold
• Informasjonssak på fagmøte høsten 2019
• NSF-L’s økonomi vil alltid være styrende for hva som er mulig
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Ny landslag- og regionlagstruktur
f.o.m. sesongen 2020/2021
Para elite

Menn elite
allround

Menn elite
sprint

Skal ha færre løpere enn 2019/20 (27 stk)
– tilstreber kjønnsbalanse

5-6 løpere

Rekrutt

Para rekrutt
4-6 løpere – kjønnsbalanse

TV Oslofjord

Kvinner elite

TV MidtNorge

10-12 løpere – kjønnsbalanse

TV Vest

TV Innlandet

Maksimalt 10 løpere – kjønnsbalanse

Junior
10-12 løpere - kjønnsbalanse

TV NordNorge
*Eies av eierkretsene
*Fast tilskudd fra NSF
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Utdypende rammefaktorer
Elite
• Antall løpere skal reduseres fra 2019/20-sesongen (27 stk) – tilstrebes
kjønnsbalanse
• Bakgrunn - færre løpere på WC, reduserte kvoter OL (ny)
• Antall løpere på elite/rekrutt kan totalt sett være omtrent samme som i dag, men
antallet skal ned på elite, og øke på rekrutt
• Utviklingen i ressursbruken på elite har de siste årene vært økende, og vi må
kontinuerlig se på hvorvidt dette er den beste bruken av ressurser for at NSF-L skal
nå sin visjon.

Rekrutt
• Ramme på 10-12 løpere – tilstrebes kjønnsbalanse
• Arbeide tett opp mot og sammen med elitelagene
• Skal være den beste utviklingsarenaen for unge seniorløpere (fortrinnsvis under
27 år)
• Løpere på nivå rett bak elite, og som er på tur opp
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Utdypende rammefaktorer
Regionlag
• Eies og driftes av eierkretsene
• NSF-L ønsker dette som i dag. Gjelder antall lag, hvilke kretser som skal
samarbeide, og hvor lagene skal ha sine baser. Vi ønsker å videreføre dagens
modell med 5 lag, maksimalt 10 løpere pr lag og kjønnsbalanse.
• NSF-L kan komme til å måtte sette total samlet ramme for tilskudd til
regionlagene (økonomiavhengig)
• Kretseierskap gir muligheter på sponsormarkedet som ikke er mulig med
skiforbundseierskap
• Lagenes styringsgrupper foretar uttak av løpere og ansetter trener for
respektive lag
• Det fastsettes et tilskuddsbeløp pr. lag pr. sesong.
• Må holdes opp mot NSF-L sin økonomi, samtidig som det må sikres
forutsigbarhet for lagene
• Må utarbeides forpliktelser som følge av gitt tilskudd (eksempler på aktuelle
forpliktelser: deltakelse på trenerseminarer, delta på
styringsgruppeledermøter m/NSF-L, delta på smøringsplanleggingsmøter
m/rekrutt, reklameplass, skal være løpere av begge kjønn på lag)
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Utdypende rammefaktorer
Junior
• Ramme på 10-12 løpere – tilstrebes kjønnsbalanse
• Juniorlandslaget skal være en utdanning- og utviklingsarena for de beste
juniorløperne og trenere.
• Sammen med skigymnasene og øvrige kompetansemiljøer skal
juniorlandslaget være en god utviklingsarena for juniorløpere i Norge.
Opplegget skal være nøkternt
• Inkluderende samlinger:
• Internasjonal samling (ca. 180 utøvere/20 nasjoner)
• jentesamling (ca. 30 utøvere)
• skigymnassamling (ca 25 utøvere)
• Utenom disse fellessamlingene er det per dags dato fire samlinger
• hospitanter inviteres med på to av disse + internasjonal
• Ikke noe smøreopplegg/støtte mtp slip av ski.
• Nøkternt helseopplegg, innom for helsesjekk på OLT i mai og nov.
• Begrenset kles- og utstyrspakker (tilsvarende regionlagene)
• Ingen høydesamling, og ingen samling på Sognefjellet
• Vi etterstreber et desentralisert samlingsopplegg med fokus på
kompetansedeling

