
 

 

 

Referat fra Vårmøte langrenn 14-16 juni 2019 

Referent: Gro Eide, NSF Langrenn 

  

Fredag 14. juni 2019 

   

17:00 - 17:15  

Innledning – LK -leder Torbjørn Skogstad  

• Velkommen  

• LKs arbeid siden sist  

• Handlingsplan  

• Strategiske satsingsområder  

  

• 120.000 medlemmer 
• 850 registrerte langrennsklubber 
• 16 skikretser 
• langrennskomiteen NSF 

  

Dette er VI – ikke dere og oss. 

Vi gjør strategiarbeidet sammen. 

Dere har valgt oss til å være her.  

  

Langrenns verdikjede 

• Klubb har ansvar for utvikling av unge utøvere til de evt haver på kretslag 
• Krets har ansvar for å invitere til kretssamlinger på ulike alderstrinn 
• Krets har ansvar for at løpere i krets har et godt konkurranseprogram gjennom kretsens terminliste 
• Langrennskomiteen NSF skal ta ut løpere og støtteapparat til landslag og finansiere dette kommersielt 

  

 

 



 

 

 

Langrenns verdier  

• Folkelig 
• Inkluderende 
• Offensiv  
• Ærlig 

  

Prioiriterte områder 

• Landslagsmodellen 
• Økonomisk modell 
• Kommunikasjon 
• Medlemsmasse 

  

Stor oppmerksomhet, privilegert. 51 % Langrenn. 44 % Skiskyting. 39 % Fotball. (Mai 2018 – Feb 2019) 

  

Inkludering: Internasjonal juniorsamling 2018: 20 nasjoner, 184 utøvere og trenere på Sjusjøen. 

Gjennomført åttende året på rad. 

  

5 mill dugnadstimer i norsk skisport – tilsvarer 2880 årsverk – 7 heltidsansatte i hver eneste av landets 
kommuner. Det er dette som skiller oss fra alle andre vi kan sammenligne oss med. Suksessfaktoren er at vi 
klarer å holde trykket oppe blant de frivillige i det vi gjennomfører ute.  

  

17:15 – 17:30  

Hvor står vi i dag? v/Espen Bjervig - Organisasjonskart NSF langrenn  

  

En formidabel sesong. Full klaff på alt! 

• Para VM Canada: 4 gull og 3 bronse 
• VM Seefeld: 10 gull 3 sølv 5 bronse 

  

Sesongen 19/20 

• Tre tourer Ruka, Tour de Ski, Ski Tour 2020 
• 40 WC-renn 
• NM, ScanCup, Norges Cup 
• 4 WC-helger para 



 

 

 

• Begrensninger på støtteapparat 
• Flere eliteløpere på Norges Cup og ScanCup 

  

Landslag 19/20 – overkant av 100 utøvere 

• Junior / 6 jenter og 5 gutter 
• Rekrutt / 6 jenter 
• Para Rekrutt 2 utøvere samt hospitanter 
• Para 5 utøvere (pluss en ledsager), 2 jenter og 3 gutter 
• Kvinner Elite 12 jenter 
• Menn Elite allround 8 
• Menn Elite sprint 7 
• Regionslag Team Veidekke 5 lag med 10 utøvere hver ca. 

  

Organisering 

• Omorganiseringsmodell 
• Langrennssjef; elitetrenere, Ulf Morten jr, rekrutt, region, Pål Rise adm.leder 

  

? Hvordan skjedde prosessen? 

TS: Vi diskuterte utlysning og intern rokkering. Valgte parallelt løp med utlysning. Landet på intern løsning. 
Langrennssjefen blir dratt mot sport, derfor ble ressurs på adm. satt inn med Pål Rise. LK utfordret Espen til å se 
på alternative løsninger. Intervjurunder hadde ikke startet.  

  

17:30 - 18:00  

Økonomi og marked v/ Espen Bjervig og Bernt Halvard Olderskog  

  

Regnskap: Inntekter 84 mill, kostnader 83.3, overskudd 550.000 totalt 2018. 

Hvordan bruker vi pengene? 

50 % drift av elitelag 

  

? Hvordan har utviklingen vært over tid? 

EB: Jo mer vi selger, dess mer bidrar vi med til fellesskapet. Administrasjon av et skiforbund er noe helt annet enn 
det var for 5-10 år siden, ett årsverk bare til dette. Oppfølging av sponsorater følges proposjonalt med 
inntektene.  



 

 

 

  

?Inntekter og kostnader i region og krets, hvordan ser du det bildet og hvilke utfordringer har vi i skinorge for å 
leve videre?. 

EB: Skinorge har valgt en modell hvor vi har eierskap til løperne hele året. Et samfunn som fokuserer mer og mer 
på toppene. Enklere å skaffe volum kroner på et elitelag enn et kretslag. Vi tar ansvar for kostnadene for 
utøverne, men det finnes jo andre modeller, som for eksempel den svenske. Hvordan få mest mulig ressurser inn 
til skinorge totalt er det viktigste.  

  

Økonomi nå: budsjett 90 mill, årsresultat 0, reforhandling høst 2019 på 37 mill. Press på grensen mellom privat 
og representasjon.  

  

BHO: Jeg er opptatt av verdier og merkevarebygging. Har vært med på reisen i 10 år, slutter 31. juli.  

  

Langrenn i utvikling. Fantastisk posisjon. I 2009 var vi på nr 2 etter skiskyting. Vi har holdt oss, mange har falt i 
popularitet. Mange profiler har dratt lasset; Petter Northug, Marit Bjørgen, Oddbjørn Hjelmeset, Therese 
Johaug, Kristin Størmer Steira, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Martin 
Johnsrud Sundby, Maiken Caspersen Falla og Birgit Skarstein. 

  

Mediemarkedet 2009-2017 – total eksponeringsverdi for NSFs langrennsponsorer har tatt av.  Over tredve 
minutt på TV hver dag, over 60.000 medieoppslag i snitt de siste fem årene. Kraftig økning i antall 
samarbeidspartnere. Fra 1 til 4 i markedsavdelinga, møter 4-5000 medarbeidere gjennom ca 250 oppdrag pr år, 
markedsdager over tre dager, bedre representert i beriftens markedsstrategi.  

  

? Hva ønsker sponsoren? 

Mest mulig nærhet. Adm.dir på VIP som linselus er ute, vil heller høre det i kantina at medarbeidere har vært på 
staketrening med Emil og Johannes. Den klassiske logoeksponeringen er fortsatt viktig.  Ca 50/50 med foredrag 
og treningsaktiviteter. Influencerne er de som synes i TV-bildet – våre løpere.  

  

Veldig stolt over at vi har solgt Para Elitelaget. Nordbohus, Sparebank1 og Scandic har stor tro på at de får mye 
igjen for sponsoratet. Gode beløp og lange avtaler.  

  

Store støtteapparat med helårsdrift. Utøver og samarbeidspartner forventer 24t døgnservice.  

  

Stipend Elite: 2007 0,- 2009 ca 50.000. 2019 ca 290.000 + OLT-stipend.  



 

 

 

  

En ny verden – ferskvare og unikt. SoMe. Influensere. 2000 poster på instagram story i året. Ofte regissert av 
utøvere. Naturlig produktplassering. Langrennslandslagets konti. Snapchat når mer enn 8 av 10 unge hver dag. 

  

2009 – 2019: Fra idrettslag til bedrift. Økt press for profesjonalisering i alle ledd. Media fokuserer mer på få, men 
store profiler. Folket ønsker å følge oss andre steder enn i skisporet, eierksap til vårt produkt og forvaltning. 
Spennende med ny rettighetshaver TV –kan vi treffe flere yngre. Enda tøffere kamp om sponsorkronene, men de 
beste sponsorobjektene kommer til å værekonkurransedyktige sammenlignet med andre markedskanaler.  

  

18:00 - 18:15 Pause  

  

18:15 - 18:45  

Utdanning, status og veien videre v/Pål Rise  

  

Endret team i Utvikling. Pål Rise adm.leder. Per Elias Kalfoss Utdannings og fou-konsulent 1.9, Brit Baldishol i 
teamet med disse to gutta.  

  

Kurs: Grasrottrener. Trener 1. Trener 2. Trener 3. I tillegg trenerseminarer, trenerklubb. Oversikt på Påls foiler. 
Internasjonalt trenerseminar i Trondheim i august, blant annet med fokus på antidoping. 

  

Trenerløftet et trenerutviklingsprosjekt i regi av OLT, iverksatt 2018 høst. Yngre trenere med ambisjoner. 
Langrenn er meget godt representert over hele lendet med 19 deltakere som blir fulgt opp av mentorer i egne 
treningsmiljø.  

  

Boka ”Utviklingstrappa” selger fortsatt godt. Nytt opplag trykkes opp i sommer. Ta kontakt!!! 

  

”Den norske langrennsboka” (utgitt 2012) - planlegges revisjon i løpet av de to neste årene.  

  

Veien videre: Kortreiste kurs, trenerutviklere, skape varig endring, utetimen, norgesturne, FoU, skape en rød tråd 
og utfordre/filtrere. Benytte fagmiljø som finnes.  Still krav til oss, dialog, lokal forankring. 

  

18:45 - 19:15  



 

 

 

  

Nytt fra FIS-møtet i Cavtat, Kroatia v/Vegard Ulvang  

  

”Pampene” har vært på tur igjen. Denne gangen i Dubrovnik, neste gang skal vi til Pattaya. Når man skal møtes 
fra hele verden behøves stor hotellkapasitet. 

  

FIS is committed to the global promotion and development of recreational and competitive skiing and 
snowboarding. As many good skiers, in as many countries as possible.  

  

FIS eier kun sitt eget VM. Like før påske ble rettighetene solgt. INFRONT er kinesisk eid. Mange milliarder. Færre 
ser på TV, men prisen stiger. ET marked som er vanskelig å forstå. NENT kjøpte. 

  

TV-tall er flate. Fall da Kowalcyk sluttet, da datt Polen ut. Tyskerne presterer ikke optimalt, stort marked, men 
tallene er stabile. World Loppet hadde i fjor 122.000 startende. Statistikken er stabil i særklasse og største FIS-
disiplinen.  

  

Norge er så til de grader i en særklasse i langrenn. Russerne har flest løpere. Tall finnes på fisski.com  

5 nasjoner tar 86 % prosent av oppmerksomheten.  

  

?Hva skjedde i Finland? 

Gikk tilbake fra å være på en betalt kanal til å være på YLE. Dette er interessant mht Norge fremover.. 

  

Ganske mange nasjoner hevder seg på juniornivå. Fargerik resultatliste i Lahti. Der Norge er gode er fra de er 20 
til 25 år. Da slår vi resten av verden.  

  

Det er en sammenheng mellom antall utøvere og topp resultater. Media er tilstede fra Norge mht XC. 

  

Arbeidsgruppe kostnadskutt – hvordan bruker de ulike landslag midlene sine: 

44 % til arbeidskraft 

33 % til smøring 



 

 

 

15 % til treningsopphold 

50 % av WC-budsjettet går til smøring 

66 % av smøreutgiftene er brukt på hotell og transport av smørepersonell 

  

Endringer 

• Flytte mer av konkurransen fra smørebua og ut i løypa 
• Adgang til løypa blir redusert, færre vester, mindre tid 
• Samarbeid mellom nasjoner reduseres til kun én 
• Slipemaskin blir regulert 

  

Each team ranked in the Team Cup Standing 2018/2019 will receive different type of training bibs as: 

• Course 1: 2 per nation 
• Course 2: 2 per nation 
• Start/Finish: 2 per nation + press attaché 
• Staff – difference to the staff quota 

  

It will be allowed to cooperate between nations, however, this cooperation has to be officially announced and 
FIS has to be informed. It is not allowed to cooperate with more than 1 NSA.  

  

Norge vil nok ikke få dårligere gli grunnet disse restriksjonene. 

  

Nytt system for Tour de Ski. Grønn trøye. Punkt-poeng. Innlagt sprintkonkurranse både på intervall- og 
fellesstarter.  

  

Ski Tour 2020 – obligatorisk før løpere at de tar tog, alt skjer på toget, utdeling av bib, pressekonferanse med 
mer. Egen overnattingsplan. 38 km fellesstart, må ha med egen drikke. 

  

Premiepenger er ikke regulert siden 2001. Ikke enighet om å øke fra 40 til 45000 CHF per øvelse. Kommer opp 
igjen til høsten. 

  

Kalenderen 2019/2020 – 34 individuelle renn, fem stafetter, fire løp lengre enn 15/30 km. Første mix-stafett. 

  



 

 

 

Fra 2020/2021 (ikke skrevet i stein): Ett mindre løp før jul. Ett mindre renn i februar. Finale i Kina, USA/CAN, RUS. 
Holmenkollen kommer annet hvert år helga etter VM. 

  

Ny type 5-mil i Planica, starte to mil utafor i Italia.  

  

”Ladies” erstattes med ”Women”. For nasjoner som har engelsk språk er dette spesielt viktig. Vi er fortsatt en av 
de få idrettene som har ulike distanser for kvinner og menn. 

  

Jaktstart – tidligere har man tatt bort 10-deler ved start for deretter å legge de til sammenlagt. Dette blir 
selvsagt feil så nå tas 10-delene tatt ut hele veien.  

  

FIS benytter 6-7 millioner på antidoping på langrenn. FIS har hatt en antidopingpanel, som blant annet var med 
på å dømme Johaug. Var med på både å lage regler og dømme. Nå er CAS førsteinstans. Kommer det en 
dopingsak så går den direkte til CAS.  

  

FIS-president Gian Franco Kasper kommer høyst sannsynlig til å gå av på FIS-kongressen neste år. Det blir et 
skifte og nok en betydelig maktkamp når 300 stemmer skal samles fra hele verden.  

  

Kommentarer:  

Veldig bra at det tas tak mht rollemodeller, disse har gjennomslag og den grønne touren (Ski Tour 2020 fra 
Østersund til Trondheim) er utrolig bra som jobber for bærekraft.  

  

20:00 MIDDAG 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lørdag 15. juni 2019 

  

  

09:00 – 10:00  

  

Fellesdel alle grener – Informasjon fra organisasjonsutvalgets v/ leder Alf Hildrum 

  

Link sendt ut fra Skiforbundet til deltakere. 

  

  

10:00 – 11:00  

  

Kommunikasjonsstrategi – v/ Bjørg Sissel Kvannli og Gro Eide  

  

Presentasjon vedlegges. Gruppearbeid sendes gro.eide@skiforbundet.no  

  

  

11:15 – 11:45  

  

Helseattest – v/Brit Baldishol  

  

• Gjennomføring og økonomi - Presentasjon vedlegges. 

  

Når vi har løpere som ikke får stille til start, kan vi ikke si noe om årsaken. Det er personlige helseopplysninger. 
Det er årsaken vi må se på, hva gjør at det blir så store utfordringer innenfor spiseforstyrrelser. Dette er viktige 
rollemodeller som barn og unge ser opp til. 

  

  



 

 

 

11:45 – 12-45  

  

Medlemsmasse – v/ Marthe Kobbersletten Jensen, Langrennskomitemedlem 

• Innledning – presentasjon vedlegges. 

• Gruppearbeid / Diskusjon  

  

Strategisk satsingsområde i LK: Skiforbundets medlemsmasse skal øke gjennom økt rekruttering og tiltak for å 
beholde flere i skiidretten.  

  

Medlemsmassen i idretten totalt øker, mens skiidretten synker, tall basert på idrettsregistreringen. 

149.312 aktive i Norges skiforbund i 2017. 

  

Gruppearbeid sendes til brit.baldishol@skiforbundet.no  

  

  

12:45 – 13:00  

  

Årsmøte i Langrennsportens venner v/ Per Nymoen 

  

Presentasjon vedlegges. 

  

Hvis dere ønsker å gjøre EN ting for å støtte langrennssporten, meld dere inn i Langrennssportens Venner. 
www.langrennssportensvenner.no eller kontakt Per Nymoen. 

  

Styret 2018:  

Per Nymoen - styreleder 

Erik Andresen – styremedlem  

Brit Baldishol – styremedlem og ungdomsrepresentant 



 

 

 

Arvid Sulland – styremedlem og kasserer 

Tor Undheim – styremedlem og logistikksjef 

  

Langrennslua – før i tiden fantes kun en lue som langrennsløperne gikk med, det er det ikke nå. Solgt ca 6.100 
luer i 2018. Kommer ny lue i september/oktober som vi skal markedsføre og selge. 

  

Sommerprodukt er en refleksvest med EU-godkjenning i størrelser for ungdom, dame og herre. 

  

Økonomi; inntekter ca 1.3 mill, utgifter ca 1.1 mill. Overskudd 175.000 kr. Egenkapital 2.623 mill. 

  

Ca 4.000 medlemmer. Stipendier utdelt ca 252.000 kr. Støtter de som er i overgangsfasen junior-senior som er 
på vei til et landslagsnivå.  

  

Målsettinger på kort sikt å støtte norsk langrenn med minst 0.5 mill per år, på lang sikt 1.0 mill pr år. 

  

Tradisjon for å ikke ha demokrati i styret i langrennssportens venner.. J 

  

Alle klubber har fått tilbud om pakker med gamle luer som de kan bruke som premier og lignende.  

  

Innspill: Samarbeide med ”Ung i sporet”? 

  

PS – ”Gi mannen en stav” – boka til Per Nymoen er fortsatt til salgs. 

  

  

14:00 – 17:30  

  

Fluorforbudet - Innledning v/ Torbjørn Skogstad og Pål Rise  

  



 

 

 

Status og veien videre. Beklager om noen mailer i mengden ikke ble svart opp. 

  

Bakgrunn: Helse, Miljø, Kostnader. 

  

Presentasjon vedlegges.  

  

Oktober 2018: Vedtak i Langrennskomiteen: Fluorforbud til og med klasse 16 år etter klart råd fra kretsene 
(unntatt en). Testing skjedde på Hovedlandsrennet på Gålå og Ungdomsbirken. 50 kontroller. Brev sendt alle 
som ble testet.  

  

Fluorforbudet er i første omgang et verdivedtak, og vi ønsker derfor at klubbene støter opp rundt 
holdningsskapende arbeid. Vi skulle gjøre oss erfaringer rundt dette som ble gjort. Klubbene fikk mulighet til å 
melde tilbake.  

  

Kritiske tilbakemeldinger vedr kommunikasjon. Mange tilbakemeldinger om positive effekter av forbudet 
generelt. Foredramøter, felles smøreopplegg, større åpenhet, fluorfrie smørekurs.  

  

Kommunikasjon 

  

• Brev til klubbene skulle vært kommunisert samtidig med resultatene.  
• Mange følte seg mistenkeliggjort ved at TS brukte ordet ”skuffet”. Beklager det. På det tidspunktet de 

kom fra hovedlandsrennet var stemningen svært god, så jeg ble skuffet da resultatene forelå.  

  

Nå kan dere bruke muligheten til å ”ta meg”! Jeg håper vi med dette vedtaket kan stå for noe sammen, et 
verdibasert vedtak som vi tør å stå for.  

  

Innspill: Uten medieoppslag hadde dette vært en testsesong hvor vi og dere har gjort det vi har sagt vi skal gjøre. 
Bortsett fra dette er vi godt i gang med dette.  

  

Vi har aldri identifisert utøver/klubb. Dette har foreldre/klubb selv valgt å gå ut med. 

  



 

 

 

Innspill: Verdibasert vedtak. Representere kulturen i hele organisasjonen. Aldri vært solgt mer fluor enn nå. Feil å 
teste på en marginal gruppe som bruker dette marginalt. Hvor er LKs vurdering mht risiko og sårbarhet i et så 
viktig vedtak mht junior og senior.  

  

Nå må vi ikke gli ut av det vi faktisk skal diskutere, selv om spørsmålet som reises er svært viktig. Blir en mulighet 
til å svare på dette i løpet av gruppearbeidet. 

  

Innspill: Denne testen har gått rett på løperne, dette skurrer i vedtaket og testingen. Burde gått til de voksne. 
Hvordan kan vi treffe den rette målgruppa? 

  

Vi hadde en felles forståelse i høst. Brevet ble sendt til klubb som vi ble enige om. Ingen har sendt til utøver. Alle 
brev og data i denne sammenhengen blir slettet.  

  

Innspill: Når det går ut i media at de fleste har jukset føler mange seg truffet. Mange gruet seg til å få brevet. Ble 
skuffet fordi jeg var på hovedlandsrennet. Vi sto å så på løpene og vi har samme inntrykk, det var veldig rolig, 
ingen skilte seg ut med god glid, slik jeg opplevde det. Det var et ”rent” renn. Derfor veldig overrasket over det 
som kom etterpå. Det ble også fleipet med av de som gjorde det bra ”vi brukte jo bare fluor”. Kan det frata 
utøvere interessen for å gå på ski? Vi må ikke tillegge ungdommen noe som gjør at de blir fratatt gleden, vi må 
tilnærme oss dette på en smartere måte. 

  

Vi er sikker på at mye av dette dreide seg om tilfeldigheter. Vi vet jo også at utøvere har snakket høyt om dette, 
siden det ikke får noen konsekvens.  

  

Innspill: Vi har testet fluorfrie produkter og forskjellen er rimelig stor. Fluorforbud er nok riktig, men vi har ikke 
metoder som gjør at vi klarer å oppfylle denne regelen, den blir vanskelig å følge. Kanskje vi bare skal ha regelen, 
men at det er opp til hver enkelt sin samvittighet om det overholdes? 

  

Stein Olav Snesrud, smøresjef NSFL: Tror verdibiten er viktig. Selv om det er fluorforbud vil ikke fluor lønne seg i 
den forstand. 80 prosent av glien er selve skiparet. De som er flinke vil fortsatt ha best ski.  

  

Pål Rise - generelle erfaringer: 

• Mye rykter i miljøet. Noen jukser. Testene var etterlengtet.  
• Meget god stemning på hovedlandsrennet. God dialog med løpere/foreldre i paddock. Bedre miljø og 

stemning i smøreboden. 
• Mange er glad for forbudet. Mange har brukt gamle børster. 
• Testene er lagt fra juridisk holdbare. Å komme dit vil være ekstremt kostbart og ressurskrevende. 



 

 

 

Et verdispørsmål. Skal vi konkurrere i smøreboden eller i skiløypa? VI er skifamilien i norsk langrenn og vi skal 
løse dette sammen. 

• Hvem vil vil være i norsk langrenn? 
• Hvor går vi nå? 
• Hvordan spiller vi hverandre gode i denne saken? 

  

NILU – Kristine kommunikasjonssjef og Martin tester/seniorforsker 

  

Kristine: Presentasjon vedlegges. 

  

SkiFT – ide, tester, kvalitetssikring. Ble funnet fluor i meitemark derfor startet testingen. Helseaspektet er viktig, 
kan være kreftfremkallende. ”Trenger jeg nye ski, eller hva?”. 

  

Slik unngår du fluorutslag 

• Bytte gamle børster 
• Rense ski 
• Smøre fluorfrie ski et annet sted enn der du smører fluorski 

Skal Norge ta ledelsen her? Det finnes alternativ til fluor. Svenskene tar initiativ.  

Andre bransjer er på vei. Avinor. Oljebransjen. Fluorstoffer er dyrt. NILU samarbeider gjerne. 

God og grunnleggende kommunikasjon er en suksessfaktor. 

  

Martin: Presentasjon vedlegges. 

  

Alt som inneholder fluor gir utslag – også tannpasta. Koster ca 1.000 kr +/- for en test. Vi har til nå i år brukt rett i 
underkant av 700.000 på testing. Er grensen satt for lavt, mange forurensningsmuligheter. 

  

? Hva bør testes videre nå?  

Vanskelig, det finnes vanvittig mange produkter. Handler om skape en tynn nok coating på sålen, men skal dette 
være fokus for de under 16? 

 

   



 

 

 

Fluorforbud – kort muntlig tilbakemelding fra alle skikretsenes vårmøter - 2 min. hver  

• Erfaringer fra i vinter.  

• Hva gjør vi neste sesong?  

  

  

Finnmark:  

1. Ikke opplevd noe stor prat om dette i vinter, gått veldig greit. Konsensus om godt tiltak. Godt tilbake å 
endre adferd både mht kostnad og tilbud. Fluor har sine grunner, vi er på en vei som er viktig å gå. 

2. Vi er klare  på at vi ønsker å fortsette kursen. Ikke store forslag til endringer. Kjenner oss ikke igjen i at 
dette er voldsom tjuvsmøring. Fortsette på den gode starten og ikke miste motet på veien bare vi får 
noen glipptak. Det er viktigere enn som så. Det vi prater om her er fremtiden til skiidretten. Skal vi 
overleve som bærer av nasjonalidretten kan vikke ha det sånn at det skal koste skjorta og mer til for å 
gå på ski. 

  

Troms: Takk for at dere gjennomfører. Dere bruker mange penger.  

1. Troms har ikke tatt dette på vårmøtet. Feedback er plukket fra slutten av sesongen. Høstmøtet i høstså 
var det veldig positivt. Stor enighet om at dette er et godt tiltak. Redelig og følge den oppfordringa og 
reglene som kommer. Det var forventninger til at forbundet skulle komme med testing, det har vi ikke 
sett noe til, vi skjønner nå at det ikke er så enkelt. Det er dyrt. Det har vært mye mistenkeliggjøring. 
Observert store glidforskjeller. Vi har målt under renn, store forskjeller. Også på HL. På jobb hos oss har 
lunsjbordet, nest høyeste organ etter julebordet, det ble fort dratt sammenligninger til lypsyl, nesespray 
og fluor. Vi er ikke til å stole på.  

2. Tenker at, personlig mening, forbud er kanskje ikke rette vei å gå. Skriv fra Hillestad og Tommy som 
skriver mye om forbud og juridiske ting (langrenn.com). Heller tenke det moralske i det, oppfordring i 
stedet for regler. 

  

Nordland: 

1. Håndtering av testresultat, mediehåndtering i etterkant allerede sagt. Har ikke fungert. En annen ting i 
presentasjonen – god stemning og bedre miljø i smøretelt – alltid god stemning etter min mening. 
Løsemidler eller hyggelige folk som gjør det..? Det lukter limsniffing, men det var annerledes. Har ikke 
vitenskapelig forutsetning for å si mer om det. Fluor er en utfordring i dette. 

2. Fremover fra Nordland, skal vi fokusere på den ene lille saken, eller skal vi ta en skitt til bake og se på 
utfordringer mht omdømme (lypsyl, nesespray, ski), og hva skal vi gjøre med våre holdninger. Et forbud 
er en veldig dårlig strategi, holdninger handler om informasjon ikke vedtak. Vi som sitter her nå finner 
gode metoder som vi sprer videre i klubb, til nye foreldre som er redde for å smøre. Skiglede, rekruttere 
flere folk. Lang linje vi må se på i sammenheng. Ikke en og en liten bit. Vi kjører ikke videre med testing. 
Om forbud, personlig nei, men det kan fungere om vi ser på holdninger. 

  

Nord-Trøndelag: 



 

 

 

1. Ikke tatt opp på ERFA-møtet, mest opptatt av junior og senior der. Vi har kjørt questback til smørere og 
støtteapparat til HL, svar fra 75 %. Grasrota svarer følgende: Skal vi videreføre vedtaket fra 2018, 63 
prosent ja. Fortsette forbud, men droppe kontroll, 89 prosent svarere nei. Droppe forbud og kontroll – 
77 prosent nei. Vi må stole på folk. Mottok du smørevettregler før sesongstart? 74 prosent JA. 64 
prosent positivt. Kommentarer som går på at det fungerer bra, noe mistenkeliggjøring for gode ski, men 
godt skipar kan det være osv. Betyr mye mer enn fluor. Framover så må vi jobbe med holdninger og 
verdier, skape en kultur opp til toppen. Plakater: På HL smører vi fluorfritt. Gode vaner starter tidlig, 
bedre å forebygge enn å reparere. 

  

Sør-Trøndelag: 

1. Vårmøtet i ST-skikrets. Godt besøkt. Brukte rimelig lang tid. Enkelt for meg, entydig og klar konklusjon. 
Fortsetter som i vinter, men uten kontroller. Veldig positiv holdning på skirenn for barn i 
aldersbestemte klasser. Over hele verden jukser folk i ulike sammenheng, vi må ha fokus på de med 
gode vaner. Har skadet omdømmebyggingen med alt som har skjedd. Alt mediefokuset som har vært 
på en måte veldig positivt og bidrar positivt framover til at bevisstgjøringene rundt tematikken blir tatt 
opp og at det kanskje er positive og negative skriverier er et godt rekrutteringstiltak. Det de skriver er 
bra, Birger Løfaldli er en stor bidragsyter til rekrutteringsgrunnlaget i Trøndelag. Fluorforbud er ett av 
mange ting for å nå kostnadsbesparende tiltak for å komme videre. Litt oppgitt over at vi diskuterer 
ulike typer kostnadsbesparende. Gode holdninger, verdibasert sak. Litt unødvendig diskusjon, vi har det 
ganske greit.  

2. Alle unger følger stjernene våre, kan vi benytte en del av våre mest kjente profiler til å si at vi skal gå 
fluorfritt. Allerede fattet vedtak om at sør trøndercup blir fluorfri neste år. 

  

Møre og Romsdal: 

1. Vi startet før fjorårssesongen med holdningsarbeidet ut mot klubb. Bevisst på å oppfordre til fluorfri 
bruk på innbydelser. Smørefrie tips, smørehjelp på skirenn. Det arbeidet så vi effekten av allerede i fjor 
vinter, liten forskjell når det kom et forbud. Samme stemning. At dette ble enklere. Spesielt smøretips. 
Vi smurte ski til alle 120 år fra 8 år til senior fikk samme smøring, mye arbeid med interessant og 
positivt. Satset på åpenhet på smøring, transparent smøre i lag, viktig jobb for kretsene å gjøre. Synlig 
hva vi holder på med. Diskuterte lenge på vårmøtet. Enkle, flytende produkter som er mindre 
helseskadelig.  

2. Vi ønsker helt klart et forbud som før, vanskelig å teste, men det er ønskelig med at det jobbes videre 
med å finne en god testordning. Hva gjør de andre? Stole på at vi jobber likt, derfor ønskes kontroll. Til 
skiforbundet; jobbe med holdninger. Vi som kretser kan bidra med åpenhet, smøre sammen, kanskje de 
som ikke vil være med, det gir seg litt selv. En tanke til slutt: Verdiene til skiforbundet, folkelig 
inkluderende offensiv og ærlig. Opplegg sammen store kretser, gjør tester, deler informasjon, la en 
krets gjøre jobben, legge ut testene, da vil alle forhåpentligvis kunne smøre likt. 

  

  

Hordaland: 

1. Jobbet 1 ½ år med å diskutere fluor og hvilke verdier vi ønsker å gi til barna. Bakgrunnen for skepsis til 
fluorfritt var at vi var skeptisk til kontroll. Med kontroll med positiv til fluorfritt. Erfart i vinter at de som 
har god glid (store forskjeller) har blitt mistenkeliggjort.  



 

 

 

2. Vi er fremdeles for fluorfritt i alle fall opp til 16 år. aldersbegrensning må bort, barrierene må bort, må 
gjelde alle. 

  

Agder og Rogaland: 

1. høstmøtet 2017 var skikretsen veldig utålmodig, styret bestemte at vi ville gjennomføre før 
testmetoder. Viste seg senere at det ikke var helt etter reglementet, men vi fikk i alle fall en erfaring. I 
starten var det litt mistenkeliggjøring. Ble litt spetakkel. Ganske mange frustrerte og ville slutte med 
langrenn. Vårmøtet – stemningen mye bedre. Mistanke om at det var brukt i vår krets. Stor 
overraskelse over det som kom fra både fra LK og vårmøtet. Vi har turrenn så utøvere under 17 år har 
mulighet til å være med i så de får testet seg. Da var det frustrerende at 16-åringer ikke kunne bruke 
fluor når juniorer kunne det.  

2. Alle ønsker fortsatt at det er forbud, at dette er verdibasert, opp til samvittigheten. Ikke fokus på at 
man må testes. Bra at FIS ønsker å endre, ovenfra og ned. Håper det fortsetter. 

  

Telemark og Østfold: 

1. For to år siden var dette oppe på høstmøtet. Vi tok med oss dette hjem til vårt høstmøte. Vi var enige 
om at vi skulle gå inn for at vi skule reklamere for at vi ikke skulle ha fluor. Det fungerte ikke veldig bra. 
Spesielt på KM var det åpenlyst. Det fungerte ganske dårlig. Vi stemte for forbud og gikk inn for at dette 
skulle på alle invitasjoner til alle renn fordi vi hadde et forbud nasjonalt. Har fungert relativt bra.  

2. Oppe på vårmøtet. Vi er happy med at det er et forbud, men vi er ikke happy med testresultatet som 
kom, de som ble rammet har ikke gjort det med vilje. Vi har fokus på kostnader, i dette aspektet: nye 
børster? Mye penger. Også et moment. Vårmøtet helt enig i forbud, men ikke tester så lenge testene 
ikke er mer til å stole på. Opptatt av dette med glede, glede og glede. Vi må synes det er gøy. Ikke være 
redd for at det måles. Vi vokse er grusomme. Foreldre går ut mot hverandre i åpenlys krangel, vi kan 
ikke ha det sånn. Vi kan ikke ha det sånn at lufta som skal gå ut av teltet går ut av teltet, slike luftforhold 
er håpløse, vi snakker om mennesker. 

  

Buskerud: 

1. Omdømme. Reagerer litt på at vi bruker så mye fluor i denne bransjen. Skisporten bruker ca 0.0002 % 
av produksjonen (2 tiendedels promille) hører hjemme i skisporten. Anleggsmaskiner forurenser ganske 
mye de også. Hva er det egentlig vi ønsker å diskutere? Eget vårmøte: jobbet mye med dette. Flere i 
familien min lurer på om det har gått litt rundt.. På jakt etter å sette dette i et helseperspektiv. Vi bør 
sette langt større fokus på inneklima i smøreboder. Fokus på kompetanseheving. I andre bransjer må du 
ha kurs og eksamen for å kjøpe helsefarlige produkter. Her kan vi kjøpe helseskadelige produkter.  

2. Ser for oss et møte på skirenn på juniornivå, hvor de har slått av strømmen, ikke lov å bruke pulver, kan 
bruke flytende, en samhandling mellom kretsene at et team eller to smører og tester ski og skaper et 
langt bedre inneklima. Da kommer vi mye lengre enn å teste på skisåler. Forbud er ikke så interessant, 
mer fokus på andre tiltak. 

  

Østfold: 

1. 2017-2018 begynte vi å trene på fluorforbud smøre ski for alle utøvere på renn. Pratet mye om det, 
både gjøre foreldre og utøvere komfortable mht fluorfritt. Opplever at de er lojale og komfortable. Det 



 

 

 

som savnes er kompetanse og kompetansedeling rundt dette. Forbedringsområde i seg selv. Fakta og 
kunnskap i forkant så vi kan bygge gode beslutninger. Vi gjorde en artig sak i vår. Stilte spørsmål til noen 
barn hva som skulle til for å få flere unge inn i miljøet: blant annet at vi burde smøre skiene og stille klar 
skiene. Kostbart utstyr: Er det ikke noe som heter moms? Da kutter vi momsen J 

2. Fokus på HMS, konkrete handlinger, etterspørres. Vi ønsker selvsagt fortsatt forbud, har argumentert 
sterkt for dette tidligere, vi kan ikke trekke oss på det, vi må gå videre. Kontrolltiltak på HL er ikke 
testing, vi hadde ikke kompetanse. Vi anbefaler testing i mer kontrollerte miljøer. Østfold lite miljø, 
70deltakere KM-klassene, her kan det testes ut er vårt tips til hvordan vi kan ta det videre. Det er viktig 
at vi peker på rollemodellene våre mht utstyr i sin helhet. De har ørten par ski, vi må sette det inn i en 
helhet, det handler ikke bare om fluor. 

  

Akershus: 

1. Miljøet rundt oss igangsatte hele prosessen etter vårt tragiske dødsfall. HMS i smøreteltene og Tøff 
uten fluor har vært bakgrunn. NSF i samarbeid med kretser og arrangører organiserer en felles 
smøreservice/testapparat i Ungdommens holmenkollrenn og HL. Sanksjoner bør ikke iverksettes før 
testresultater er til å stole på.  

2. Vi mener vi må teste, kanskje ”skinnteste” alle og tre prøver blir tatt ut, preventiv virkning. Arrangere et 
fluorfritt skøyterenn med smøreservice. Åpningsrenn på Beitostølen Senior 2019. NC jr fra sesong 2021. 
Generelt et flertall for fluorforbud som i år, men med flere tester og sanksjoner.  

  

Oslo: 

1. Samtlige klubber ønsker å opprettholde fluorforbudet. Med fokus på klima og miljø bør dette måles 
mot disse kriteriene. 

1. Fortsette noe testing? Ikke rent flertall fra klubbene 
2. Kan grensene mellom grønt, gult og rødt utslag heves? 
3. Felles smøreopplegg før start? Hvem tar seg av gjennomføringen? 
4. Informasjon og holdningsskapende arbeid – ha med oss det norske smøreteamet, filme og se 

hvordan dette skal gjøres, mest mulig fakta, hvor mange ski må, troverdig og ønsker mer 
kunnskap. Legge i SoMe som kan deles. Skigymnasene. 

5. Alle arrangører skal legge ut enkle og billige fluorfrie smøretips. Sponsing av ski for de beste i 
HL, det bør man vente med til de er på junior. 

  

Hedmark: 

1. Inntrykket er at det har vært god stemning, brukt mye flytende produkter uten fluor som det har vært 
godt samarbeid med klubbene om. Enklere å smøre, positivt. Noen få rykter om at enkelte likevel har 
valgt å bruke fluor.  

2. Klar beskjed fra vårmøtet om at forbudet opprettholdes og fortsetter med holdningsskapende arbeid 
med fokus på miljø og kostnadsreduserende tiltak. Bør man si noe om hvor mange par ski man skal ha i 
løpet av sesongen. 

  

Oppland: 



 

 

 

1. Behandlet i Oppland SK mange ganger, mange diskusjoner, sist vårmøtet. Jobbe med gode holdninger 
og framsnakke forbudet mot fluor. På de juniorrenn jeg har vært på har det vært ekstremt store 
glidforskjeller også der. Det å framsnakke fluorforbudet starter veldig tungt hos mange som er her i dag, 
gjør ikke vi det, gjør ingen det. Vi må lage godt materiell som kan brukes av arrangører og andre. TD-
korpset må være oppdatert på dette.  

2. Krystallklart ønsker å opprettholde forbudet og fortsette testing. Ser det hensiktsmessig med en form 
for testing, men hadde blitt en bedre diskusjon med den tilleggsinformasjon vi har fått i løpet av denne 
dagen. 

  

Fluorforbud - gruppearbeid  

Gruppeoppgaver sendes gro.eide@skiforbundet.no 

  

Fluorforbud - oppsummering og konklusjon  

Langrennskomiteen har oppfattet gode innspill og råd fra forsamlingen og vil ta med seg dette inn i neste 
langrennskomitemøte om ikke lenge. 

  

  

17:30 – 18:00  

  

Landslagsløpere, bruk av klubbdrakt/klubbsponsor - status og hva blir framtida v/ Espen Bjervig 

  

Skal vi evt gjøre endringer så må det komme fra klubb til skikrets og deretter til fagmøter/skiting. Vi var sikre på 
at det kom innspill på denne saken til diskusjon, men det har ikke kommet noen innspill.  

  

Det viktigste er at vi kan produsere både topp- og breddeløpere – ivareta totalen i skiNorge. I Sverige har de 
eierskap til løperne i en definert landslagsperiode.  

  

  

Dagens modell: 

  

Eliteløpere: 

• Kan bruke klubbdress på sesongåpning og NM del 1 og 2 



 

 

 

• Kan bruke klubbdress på enkelte utvalgte og lukkede klubbarrangementer 
• Klubb kan poste bilder på SoMe av løper sammen med andre klubbløpere i klubbdress på enkelte 

utvalgte og lukkede klubbarrangementer 
• Utøver har ett frigitt merke på nasjonale renn 
• Klubb kan bruke utøver i markedsarbeid, men ikke med samarbeidspartnere som  

er i bransjekonflikt med NSF sponsorer 
• Ta alltid kontakt med NSF for avklaringer. 

  

Rekrutt og junior: 

• Kan bruke klubbdress på senior NM teamsprint og NM-stafett 
• Klubb kan bruke utøver i markedsarbeid, men ikke med samarbeidspartnere som er i bransjekonflikt 

med NSF sponsorer 

  

Hva får landslagsutøver i støtte fra NSF på NC, NM og sesongåpning pr i dag? 

• Alle kostnader rundt reise, opphold og kost på alle NAC, NM og sesongåpning 
• NSF stiller med trenere, ledere, smørere, helsepersonell, smørefasiliteter og smøring 
• Pluss at de har stipend 

  

Mulige konsekvenser ved å forflytte utøver til klubb på nasjonale renn 

• Klubb får mulighet til å benytte utøver overfor sine samarbeidspartnere 
• Kostnader for landslagsløpere flyttes fra NSF til klubb 
• Reduserte kostnader og reduserte inntekter for NSF 

  

I inneværende sesong hadde vi utøvere fra 36 ulike klubber. 

  

?Spørsmål?: Diskusjonen rundt når er man privat og ikke, er det kommet noe lengre der? Er det en diskusjon på å 
endre dette? 

  

Man kan uansett ikke profilere noe som er i konkurranse med NSF sine samarbeidspartnere. Man er skiløper når 
man er i settinger hvor man trener/konkurrerer i idretten sin. Dette startet med Lyn og Byåsen sine innspill som 
resulterte i flere mediesaker rundt Beitostølen. Igjen er det klubbene som må melde dette inn til kretsene slik at 
det tas opp på fagmøter/skiting. 

  

Innspill: Åpenbart at denne saken og flere saker bør diskuteres. Jeg tror det er på tide å sette ned en bredt 
sammensatt gruppe så man er godt forberedt for et eventuelt tingforslag. Store og små klubber. 

  



 

 

 

Vi skal ta ut de beste løperne og vi skal finansiere de kommersielt. Men det som kommer litt dårlig frem er at det 
har en konsekvens om vi går den ene veien eller den andre. Vi må belyse disse konsekvensene, men foreløpig er 
ikke dette en diskusjon og da sitter vi stille i båten. Landslagsløpere hadde private klær for noen år siden (fire?), 
denne rettigheten trakk vi inn og ga til klubbene. 

  

  

18:00 – 18:30  

  

Ingen innmeldte saker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Søndag 16. juni 2019 

  

08:30 – 10:00  

  

Terminliste og sesonginformasjoner 2019/2020 Rulleski v/ Asgeir Moberg 

  

Sesonginformasjoner er det ”viktigste” dokumentet som viser all info rundt skisesongen mht grunnleggende 
informasjon og retningslinjer for uttak, kriterier, kvoter osv. Finnes på 
https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/terminlisten-og-hovedpunkter/ (ikke lagt ut for sesongen 
2019/2020 enda, kommer til høsten og er et stort tema på høstmøte). 

Terminlistens hovedpunkter og sesonginfo - skiforbundet.no 

www.skiforbundet.no 

Terminlistens hovedpunkter 2019-2020 (Oppdatert 08. mai 2019) Terminlistens 
hovedpunkter 2018-2019 (Oppdatert 05. november 2018) Sesonginformasjoner langrenn 
2018-2019 
 

  

Vennligst ta kontakt med Asgeir Moberg om dere har spørsmål/innspill til sesonginformasjonene. 

  

Quebec, Minneapolis, Canmore (WC-finale): En 14-dagers, svært kostbar tour og en belastning på hele teamet. 
Her stiller redgroup. Kan derfor være vi ikke stiller med full kvote her. 

  

I NM-stafettene er det ikke krav om FIS-kode, men minimum en av løperne i laget må ha oppnådd FIS-poeng før 
stafetten for at laget skal kun stille til start. I tillegg må løpere/lag som blir tatt igjen med en runde, øyeblikkelig 
vike til siden og uhindret slippe lagene forbi. De kan heller ikke legge seg på hjul på løpere som de blir tatt igjen 
av. Regelen er laget for at man skal slippe å ta stafettlag ut av stafetten, men dersom denne oppfordringen ikke 
følges blir lagene tatt ut av konkurransen. NRK vil gjerne være med å diskutere denne regelen, og her på 
vårmøtet høres det ut som det er enighet om å følge regelen.  

  

Innspill: Testinformasjon må kunne legges ut så klubbene kan hente det ut. Dette er åpenhet og samarbeid i aller 
høyeste grad.  

  



 

 

 

Et godt tips, dette skal vi se nærmere på.  

  

FIS-lisensen 2019-2020 – alle som deltar i renn skal ha FIS-kode. Skikretsene hjelper til med dette. Over 3.100 
løpere i Norge har aktiv FIS-kode. Vi er ikke flink nok til å melde ut de løpere som har lagt opp, husk at dere 
betaler for dette.. 

  

Terminlistens hovedpunkt (ligger på samme sted som sesonginformasjoner 
https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/terminlisten-og-hovedpunkter/ ) 

Terminlistens hovedpunkter og sesonginfo - skiforbundet.no 

www.skiforbundet.no 

Terminlistens hovedpunkter 2019-2020 (Oppdatert 08. mai 2019) Terminlistens 
hovedpunkter 2018-2019 (Oppdatert 05. november 2018) Sesonginformasjoner langrenn 
2018-2019 
 

  

Rulleski – mange flotte arrangører på rulleskirenn, kun ett FIS-renn som er Kanalrennet i Bø 30. juni.  

  

Alle røde punkter i terminlista er det behov for innspill fra kretsene på, bedre når mange tenker. 

  

Lygna ønsket både senior- og juniorcup to helger på rad. Gjenbruk. Såpass spenstig og ny ide at det ble foreslått 
for LK, de var enige. En mulighet til. Juniorcup har ca 1.000 deltakere. Noen tenker at vi kan legge senior INN i 
junior, senior har ca 300 deltakere. Det er en klar mening at det må være mer penger i å arrangere for senior. 
Markant nedgang i seniorsiden i fjor, klarte ikke 180 på start i NM, alle på Beitostølen fikk gå, har aldri skjedd før. 
Deltakerkvote er diskutert på fagmøte, ikke spesielt ønsket.  

  

Kan det være aktuelt å ta 2019/2020 senior en første helg og junior den andre helgen? 

  

Innspill - utfordring:  

  

Utfordring med støtteapparat to helger på rad. Forventer i så fall at det blir betydelige, reduserte kostnader mht 
smøreboder for eksempel. Det tok av litt mht pris på leie av smørebod i vinter (4-6.000 kr vanlig), Lygna hadde 
12.000 kr! Da begynner det å bli sånn at man må vurdere hva man har råd til, kan man påføre klubb denne 



 

 

 

kostnaden? Kostet ca 500 kr å smøre hvert enkelt skipar. Vi er alle arrangører, hvilken hatt har vi på oss? Som 
arrangør vil vi gjerne sitte igjen med noe til klubben i etterkant. Men nå har prisene tatt av.  

  

Vi ønsker ikke å dele junior og senior, spesielt på smøreteam/støtteapparat blir det krevende. Se på dette i en 
større sammenheng i stedet for å klippe og lime i ei terminliste. Går det an å ha seniorcup midt i uka? Tirsdag, 
onsdag, torsdag, blir mer kompakt. Men hvor mange dager skal frivillige i støtteapparat som har en annen jobb 
ta seg fri uten lønn..? 

  

Skal skiløpere komme fra hele landet, eller skal vi fokusere mer og mer på løperne sentrert rundt Oslo. Store 
kostnadsutfordringer for løpere fra ”grisgrendte” strøk. Hva skal vi gjøre med dette? Reisestøtte som utjevner 
den økonomiske forskjellen? Kunne renn bli lagt til mandag/tirsdag? Vanskelig mht skole på fredag og billigere 
reisekostnader når man unngår søndag. Vi behøver en skikkelig analyse av dette, bør vi sette ned en 
arbeidsgruppe som ser på dette og går igjennom alt? Kvoter for å få ned kostnader er som å ”spøtt i havet”.   

  

Innspill - positiv: Støtter innspillet: Junior har blitt så stor at det er nesten ingen steder som kan arrangere det. 
Viktig å se på dette som en positiv utfordring, ikke som et problem. Kanskje starte på lørdag og avslutte på 
søndag. Deltakerkvote? KM-deltagelse er nedadgående, hvor mange blir det? Kan vi stille et felles smøreteam så 
alle ikke behøver å sende alle smørere? Masse kretsrenn med veldig lav deltakelse på junior fordi de fokuserer 
på NC, så flere juniorer bør kunne gå flere kretsrenn. 

  

?Spørsmål? Er det mulig å legge flere arrangementer til vinterferieuker for å redusere kostnader med 
overnatting på skoler osv?  

Entydig at fra fagmøte at junior og opp så skal det være hotell. Vi er på vei til å få ”fotballtilstander” – at 
kampene ikke spilles når gresset er grønnest, håper ikke dette er riktig, og vi må legge skirenn til de periodene 
det er mest snø. Vinterferien er uke 8, 9 og 10.  

  

NM-uke 26-29 mars 2020 blir en fantastisk uke og NRK kommer til å sende fra hele uka. Se på løypeprofiler på 
Lillehammer, svært tøffe løyper spesielt på juniornivå.  

  

Mjøs Ski 28.2-1.3 Equinor NC – her er det VM skøyter allround denne helge og ”ingen” hotellkapasitet, hva kan 
gjøres? 

  

Langrennscross – da må vi legge det inn i konkurranse for at vi skal få det inn i treninga i hverdagen. Fremtidens 
langrenn krever i større grad ny utvikling. Akershus støtter dette og de aller beste skiløperne har god teknikk, i 
cross må du utvikle disse og da blir du en enda bedre skiløper. Legges langrennscross inn i en konkurranse blir 
det relevant.  

  



 

 

 

Har sprinten blir for lang mht distanse for de unge løperne? Bør de være kortere? Går vi glipp av en del talenter? 
I Sverige får de jenter som kommer fordi de har gått bra i sprint. Bør det være en maksgrense på 3 min? Mellom 
02:45 og 03:15 står det i konkurransereglene. På Lygna i vinter var det flere ledere som påpekte dette at var en 
utfordring for juniorer, her ble TD opplevd som ”arrogant” og formidlet at dette var et seniorrenn. Dette skal 
ikke oppstå på torsdag når rennet er på lørdag! TD sin rolle må styrkes. Dette bør være tema på TD-seminar. Så 
må arrangør få beskjed i juni-juli. 

  

Pål Rise: 10-19 januar 2020 arrangeres YOG - Youth Olympic Games. Uttaket må gjøre på uttaket 2018/2019, så i 
praksis er uttaket gjort, men ikke offisielt enda. IOC har ekstreme rutiner og byråkrati på dette, må gjøres tidlig i 
desember. Sånn er det og sånn blir det, lik det eller ikke. 

  

7 søkere på Jr-cup i år, utfordring er bosted. Andre år på rad at alle løp blir på østlandet. Spørsmålet mht 
skoleovernatting for junior bør spørres på nytt hvis idretten vår skal være bærekraftig, beholde sporten i hele 
landet og se på kostnader. Ja, dette bør vi ta en ny runde på og sette ned ei arbeidsgruppe som ser på dette.  

  

Gruppe nedsatt: Akershus, Troms, Østfold og Ung i sporet. (Monika Kørra?) 

  

Det jobbes videre med mandag og målsetting: Arbeidsgruppen skal bidra til utvikling av en bærekraftig skiidrett 
og skal se på mulige kostnadsreduserende tiltak knyttet til nc senior, jr og hl: 

• Kvoter 
• Reiseutjevning 
• Struktur på rennhelger 
• Innkvartering på skoler etc 
• Smøring/skitesting 
• Informasjonsutveksling 
• Skipark 

  

  

10:00 – 10:15  

  

Ung i Sporet – underutvalg til LK i NSF 

  

Styret  

• Martin Riseth, Sør-Trøndelag 
• Bendik Olrud – Østfold 
• Emilie Johanne Hagen, Akershus 
• Marthe Kobbersletten Jensen og Kari Sylten fra LK 



 

 

 

  

Består av unge representanter i kretsene, under 30ísh. 

  

Arbeid har pågått på området i lengre tid, men gjenopptatt i 2012. Gjennomført; trenerkurs, samlinger for 
ungdom i forbindelse med høstmøte og sosiale arrangement.  

  

Målsetting: 

1. Engasjere unge i skiidretten 
2. En samlingsplass for unge ledere 
3. Bindeledd mellom forbund, krets og aktuelle kandidater til ulike verv. 

  

Hvorfor er det viktig? 

  

For idretten: 

• Høy gjennomsnittsalder, trenger nye øyne 
• Har ferske erfaringer 
• Tenker annerledes 
• Utøvere kan trives med terner/ledere nærmer dem selv i alder 

  

For de unge: 

• Være en del av miljøet og forme fremtiden 
• Nettverk 
• Utvikling og ny kompetanse – fantastisk læringsplattform 
• Erfaring 
• Idrettsglede 

  

Høstmøte 2019 

• Inviterer til samling for unge 
• Deltakelse på høstmøte og eget opplegg (tema ledelse) 
• Bygge nettverk gode sammen 
• Kompetanseheving 

  

Skal være en viktig bidragsyter til å skape mange, glade og gode skiløpere. 



 

 

 

  

  

10:30 – 10:45  

  

Landslagsmodellen og lagstruktur Innledning ved Per Morten Nyeng, LK 

  

Lagsstruktur fra 2020/21 

  

Utgangspunkt i strategidokumentet: Se på muligheter og utfordringer med dagens landslagsmodell. Se på 
muligheter og utfordringer ved den økonomiske modellen. 

  

• Se på fremtidens landslagsmodell fra klubb til elite organisasjonsutvikling. NSFs lag skal være det beste 
alternativet - hvordan sikre dette. 

• Foreta gjennomgang på om dagens lagsturktur er bærekraftig.  

  

Presentasjon vedlegges. 

  

Hvordan fortsatt være verdens beste langrennsnasjon? 

  

Vi MÅ drive utviklingsarbeid. Det som er godt nok i dag, er ikke godt nok i morra. 

  

• Senior, rekrutt og junior er LKs ansvar. 
• Veidekkelag er kretsenes ansvar. 

  

Iverksetting fra 1. mai 2020. 

  

Gruppearbeid. 

Utpek gruppeleder, sekretær og tidtaker. Innspillene sendes permnyeng@gmail.com  

Beskriv forslag/gi en anbefaling på framtidig struktur på de like nivå.  



 

 

 

Pek på fordeler og ulemper med forslag, kommenter sammenhengene. 

  

10.45 –12.30 Landslagsstruktur - gruppearbeid  

  

12:30 - 13:00 Landslagsstruktur – oppsummering og konklusjon  

  

13:00 Avslutning og lunsj 

 
 


