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Historieundervisning:

• LSV stiftet i 1972, formål å skaffe midler til norsk langrenn.

• LKs Fagmøte er også årsmøte i LSV. Vedtatt av Fagmøtet i 1982.

• LSV har tilført norsk langrenn mellom 20 og 30 millioner kroner 
gjennom snart 50 år. Inntekt: Salg av medlemskap, dvs luer. 

• LSV har «reddet» LKs sportslige gjennomføring i vanskelige perioder.

• De siste årene har det vært mest stipendier, og diverse tilskudd. 

• NB: LSVs kjernevirksomhet er «langrennslua». 
• Vi har ikke «monopol» på langrennslua lenger, slik som før om årene. 



Frank Pedersen 1925-2018



Styret for 2018-2020

Per Nymoen, styreleder Arvid Sulland, «kasserer»

Brit Baldishol Tor Undheim Erik Andresen



Årsberetning 2018-2019
Styrets sammensetning: Per Nymoen (styreleder), Brit Baldishol, Tor Undheim, Arvid Sulland, Erik Andresen. 
Styret ble valgt på årsmøtet i 2018, og er valgt for 2 år. I løpet av driftsåret 2018-2019 er det avholdt 3 
styremøter. Styret konfererer jevnlig pr telefon og mail.

Luer, salg, medlemskap og økonomi: Det ble bestilt 6.300 luer før sesongen 2018-2019, basert på det salget vi 
har hatt de siste årene, og de forventninger vi hadde til salget. Foran sesongen 2015-2016 skjedde 2 endringer 
som begge har virket negativt på salgsvolumet: Flere av NSFs sponsorer ønsket ikke å kjøpe lua vår (tidligere 
Aker hadde f.eks kjøpt opptil 3.000 pr. år), og det at vi ikke lenger selger lua gjennom skikretsene. Disse 
endringene førte til at vi i flere sesonger overvurderte salgspotensialet og ble sittende med til dels store lager 
av usolgte luer. I sin tur medfører dette at vi har tæret på egenkapitalen når vi har delt ut stipendier for en 
halv million kroner hvert år. 

Vi har nå i 2 sesonger hatt et salgsopplegg gjennom leverandørens webshop. Dette har ikke gitt så stor 
uttelling, men vi venter oss mer i fremtiden. Antagelig kan markedsføring av tilbudet bli bedre. 
Vi har også solgt en god del av den tykke «paradelua» («Podium») etter avtale med Active Brands; vi har dog 
ikke enerett på salg av denne. 
Den antatt beste markedsføring av lua er at landslagsløperne bruker den. Vi har gjort det vi har kunnet for å få 
landslagene til å gå med lua vår, men det er åpenbart at LSV-lua har ikke «monopol» på landslagene slik som i 
gamle dager; løperne får utdelt en rekke forskjellige luer. 

Det er i 2018-2019 solgt ca 2.900 LSV-luer gjennom medlemmene som er oppført i medlemsarkivet. Videre er 
det solgt 1.500 til Sparebanken, 750 til BDO og 875 til en del klubber.  Resultatet er at vi totalt har solgt ca. 
6.100 LSV-luer. Sammenliknet med salgsvolumet for få år siden, er dette en reduksjon på ca 50%. 
Vi har nå beregnet innkjøpene bedre, slik at vi denne sesongen ble helt utsolgt, og sitter dermed ikke igjen 
med stort tap pga usolgt lager. 
Regnskapsresultatet for 2018 viser et overskudd på 174.000, pluss de 204.000 som er delt ut i stipendier 
(premier).



forts
Fram til sesongen 2016-2017 opprettholdt vi utdeling av stipendier til de beste løperne i alle 
juniorklassene, og til de beste i U23-mesterskapet og U23-cupen. I 2018 reduserte vi denne 
premieringen vesentlig (fra 524.000 ned til 204.000). Dette i forståelse med NSF/LK som i 2018 har stått 
for den delen av premieringen selv. Dermed viser regnskapet for 2018 positivt resultat, og egenkapitalen 
er noe bedre enn året før. Vi håper at vi i løpet av få år skal være godt i stand til å opprettholde det 
premieringsnivå som vi hadde fram til 2017. 

Medlemsarkivet er gjennomgått og ryddet opp i. Totalt er det nå 4.042 unike navn i arkivet. Alle adresser 
etc skal det nå være ryddet opp i, så langt som det overhodet er mulig. Medlemmer som ikke har betalt 
kontingent (=kjøpt lue) de siste 3 år, er nå strøket fra medlemslista. Det er 1.526 medlemmer som har 
kjøpt lue siste år. Mange kjøper 2 eller flere luer, slik at antall luer til medlemmer er 2.900 som beskrevet 
over.

Stipendier utdelt i sesongen 2018-2019: 

U23-cup sammenlagt (10.000-8.000-6.000): Tiril Liverud Knudsen, Hedda Østberg Amundsen, Martine 
Lorgen Øvrebust.Erland Kvisle, Petter Stakston, Vebjørn Hegdal

Statoil Norgescup junior (10.000-8.000-6.000): Astrid Stav, Tuva Bakkemo, Kristin Austgulen Fosnæs. 
Håvard Moseby, Håkon Skaanes, Iver Tildheim Andersen. Helene Marie Fossesholm, Margrethe Bergane, 
Tuva Lislevand. Karsten Andre Vestad, Jonas Vika, Martin Kirkeberg Mørk. Maria Hartz Melling, Emma 
Kirkeberg Mørk, Tuva Hagen Rønning. Aleksander Elde Holmboe, Nikolai Elde Holmboe, Stian Grønli

Langrennsportens Venners Stipend (15.000):Tiril Udnes Weng, Erik Valnes
Olav Eikrehagens stipend (15.000): Kristine Stavås Skistad, Håvard Moseby. 

I alt utdelt: 252.000 kroner, m.a.o noe mer enn fjorårssesongen (2017-2018). 



REGNSKAP  
(se utdelt vedlegg!)

• 174
---

Stipendier 2019 som er utdelt, kommer på neste års regnskap 252.000 (Pluss avg)



LSV-lua for 2020

Fås med og uten Sparebank 1-logo

Paradelue uten sparebanklogo

Paradelue med sparebanklogo



Arbeidsprogram 2019-2020

• Tilpasse innkjøp av luer til salgspotensialet (iverksatt)
• Salg ca. 6000 luer, ikke sitte igjen med store lager
• Lite salg til sponsorer
• Lite salg via skikretsene

• Prioritere stipend til junior/U23

• Diskutere hvordan LSV skal forvalte og anvende sine midler i årene 
framover

• MÅL: 
• Kort sikt:  Å støtte norsk langrenn med minst 0,5 mill pr år. 
• Lang sikt: Å støtte norsk langrenn med minst 1 mill pr år. 



Rulleskivester/refleksvester

• Meget god (trenings-)passform

• NB! EU-godkjent
• EN 1150:1999 

(Plagg med EN 1150 godkjenning er 
ment til fritidsbruk, ikke yrkesbruk.)

• Pris: 449,- (399,- ved kjøp av 10 stk eller mer). 

• www.langrennsportensvenner.no

• Facebook Langrennsportens Venner
https://www.facebook.com/groups/1653626671595804/

http://www.langrennsportensvenner.no/
https://www.facebook.com/groups/1653626671595804/


Fortsatt til salgs

kr. 434,-



En nødvendighet!


