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2 hovedpunkter i Strategidokumentet

•Se på muligheter og 
utfordringer med 
dagens landslagsmodell

og utfordringer med dagens 
landslagsmodell

• Se på muligheter og 
utfordringer ved den 
økonomiske modellen 
NSF-L er tuftet på 
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Handlingsplanen

• «Se på fremtidens landslagsmodell – fra klubb til 
elite – organisasjonsutvikling. NSFs lag skal være det 
beste alternativet – hvordan sikre dette. Arbeid 
dokumenteres. Resultat: Mene noe om hvordan den 
organisatoriske modellen til Skiforbundet skal se ut i 
fremtiden.»

• «Foreta en gjennomgang på om dagens struktur 
(lagsstruktur) er bærekraftig»
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• FIS har satt begrensninger på antall deltakere pr nasjon i 
Word Cup, noe som gjør nåløyet for å representere Norge 
som trangere enn tidligere.

• Vi har utviklingstrappa og SUM som legger grunnlaget for 
hvordan vi skal tenke utvikling av eliteløpere.

• Vi må trolig forberede oss på trangere økonomiske tider.

Fakta
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Dette danner grunnlag for å diskutere hvordan 
vi skal rigge lagsstrukturen slik at den kan være
bærekraftig over tid, og sikre at Norge fortsatt 
skal være verdens beste langrennsnasjon. Vi må 
tørre å utfordre oss selv, for vi må ha utvikling. 
Det som er godt nok i dag vil ikke være godt 
nok i framtiden.
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Med denne bakgrunn må det diskuteres hvordan 
lagsstrukturen skal være framover. Dette 
innebærer at organisering  og struktur av 
elitelagene, rekrutt-/juniorlag og regionlag tas 
opp til vurdering. 

NSF-L har ansvar for de tre første, mens 
kretsene pr i dag eier regionlagene.
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• Vi har utarbeidet grunnlag for diskusjon

• Har vært diskutert i kretser/sporten i NSF-L

• Gruppearbeid under fagmøte vår 2019

• Innspill fra fagmøte tas med som grunnlag for 
beslutning i NSF-LK

• Ny lagsstruktur presenteres på fagmøte høst 2019

• Iverksettes fra 1. mai 2020 (sesongen 2020/21)

Framdrift
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Utpek:
• Gruppeleder – leder og framfører

• Sekretær – noterer og sender

• Tidtaker - sikre å komme gjennom alt

Innspillene sendes: permnyeng@gmail.com

Gruppearbeid - organisering
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Hvordan skal vi sikre eliteløpere i framtiden?
• Hvor mange skal vi å satse på på «nivå 2» for å sikre god nok ettervekst 

av WC-løpere på elitelag?

• Og hvordan skal vi organisere dette?

• Det ble midlertidige endringer i antall på lag, lagsammensetning og 
damesatsing i 2019/20, men dette legger ingen føringer for arbeidet med 
ny struktur f.o.m. sesongen 2020/21.

• Fokus på rekrutt-, region- og juniorlag

Hovedspørsmålet
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Tilbake her kl. 12.30 – gruppene får 4 min hver til presentasjon –
kun hovedpunkter

Beskriv forslag/gi en anbefaling på framtidig 
struktur på de ulike nivå 

• pek på fordeler og ulemper med forslaget
• kommenter sammenhenger mellom nivåene

Gruppearbeid – dette skal vi ha svar på
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• Har vi behov for dagens struktur/er dagens struktur den riktige for fremtiden?

• Hvordan få mest mulig ut av de midlene vi har til rådighet (på alle nivå) – drive 
kostnadseffektivt?

• Hva skal NSF-L ta ansvaret for, og hva skal klubb, krets, skoler ta ansvar for?
• Junior?
• Regionlagene eies/drives av kretsene, men hovedfinansieringskilde er NSF-L

• Er vi tro mot vår egen utviklingstrapp, eller utfordrer vi denne med noen deler av 
lagsstrukturen?

• Er det behov for å tenke spesielle tiltak for å sikre nok gode dameløpere i 
framtiden?

Hjelpespørsmål
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• Hvordan skal elitelagene se ut?

• Antall løpere – WC-kvoter på 6 løpere/renn – hvor 
mange bør vi ha på elitelag?

• Hvilke lag (mangler vi for eksempel damer elite 
sprint?)

Gruppearbeid - elite
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• Greier vi å sikre god nok rekruttering til elitelag uten rekruttlandslaget? 
Kan dette i stedet ivaretas gjennom et styrket regionlagsnivå?

• Ved å kutte rekrutt kunne vi flyttet midler til å styrke regionsatsingen?

• Om vi evt. kutter rekrutt – må vi da tenke annerledes vedrørende 
samlinger for regionlagene for å sikre god nok matching for de som banker 
på elitedøra?

• Eller - burde vi heller satse enda mer på rekrutt og tone ned satsingen på 
regionlagene?

Gruppearbeid - rekrutt
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• Kan vi tenke faste baser for regionlagene – pr i dag bor de aller fleste løperne konsentrert 
rundt 4 lokasjoner - Oslo, Lillehammer, Trondheim og Tromsø.
• Tilsier dette at 4 regionlag er det vi bør satse på, eller er dagens struktur den beste?
• Vi har i dag totalt 44 løpere på regionlag – har vi behov for 5 lag, eller vil dette kunne 

ivaretas gjennom 4 lag?

• Finansiering av regionlagene er en utfordring slik det er nå – i praksis sikrer NSF-L driften 
gjennom tilskudd. Vil denne kunne sikres på en bedre/annerledes måte?

• Kan det tenkes flere fellessamlinger for regionlagene vil kunne gi bedre matching for alle, 
inkl. de beste? Praktisk mulig?

• Lagene eies av kretsene – hva betyr dette?

Gruppearbeid - region
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• Må vi ha juniorlandslag eller kan dette ivaretas godt nok gjennom 
klubb/skole, og tenke alternativt rundt et junior satsingslag?
• Kunne de beste (flere enn i dag) vært samlet uten at de hadde vært på 

et juniorlandslag?

• Kunne det vært en junior satsningsgruppe i stedet? Der f.eks. klubb/krets 
ivaretar opplegg rundt nasjonale renn, mens NSF-L kun kommer på banen 
ifm internasjonale renn? Og evt samler de beste til noen samlinger, bl.a. i 
forkant av Jr-VM.

• I stedet for en juniorlandslagstrener - kunne vi hatt en juniorkoordinator 
som holdt kontakt og var et bindeledd mellom de ulike miljøene?

Gruppearbeid - junior


