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Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad - innledning 
 
Torbjørn ønsket velkommen og innledet møtet. Jeg har vel deltatt på 34 eller 35 fagmøter, men 
dette er det første digitale. Vi må i denne annerledesperioden prioritere de viktigste tingene, og 
deretter ta de større tingene til høsten. Vi har ikke alle svarene, og det vil dere se når vi går inn i 
detaljene i de ulike sakene.  
  
Vi fikk avsluttet med Holmenkollen, dog uten publikum. Vi trakk laget 10. mars fra WC-avslutning i 
Canada. 12. mars stengte Norge ned. Alle skirenn ble avlyst. En kaotisk situasjon.  
  
NSF har en, felles bunnlinje. NSF taper store beløp på avlysningene. Langrenn pålegges et 
resultatkrav på 8.1 mill NOK. Vårt resultat påvirker fellesskapet (generalsekretæren) sin bunnlinje. 
Langrenn må ta den største byrden. I praksis så drifter vi nå etter godkjent budsjett fra skistyret og 
det tror vi at vi skal klare gjennom sesongen. Vi bygger en slags egenkapital med dette resultatet. 
Administrasjonen vil gi flere detaljer.  
  
 
Langrennssjef Espen Bjervig - status administrasjon 
  
En annerledes drift av Skiforbundet langrenn i disse koronatider. Store deler av organisasjonen er  
permittert. Vi måtte holde hjulene i gang og jobbe proaktivt innen utdanning, marked, rekruttering, 
arrangement. Vi har begrensede ressurser, og fokus på kostnadseffektive løsninger. Oppfølging av 
samarbeidspartnere, Sosiale Medier (SoMe) og proaktivt mediearbeid. Tror vi kommer styrket ut av 
dette, vi jobber på nye og mer kostnadseffektive måter, vi tror vi lærer mye. 
  
En annerledes landslagsdrift. Ingen tradisjonelle samlinger før august for alle lag, men hjemme-
samlinger og fellesøkter. Planlegger for tilnærmet normal samlingsplan etter sommeren. BLINK og 
TIV - Toppidrettsveka. Høyde blir tidligst i oktober eller nærmere jul grunnet smittevern og økonomi. 
Foreløpig kan vi ikke bo flere på rom, ikke buffet osv. Vi jobber mye med å finne alternative 
løsninger, og håper på tilnærmet normal drift etter sommeren.  
  
Lagstruktur 

• Kvinner Elite - 10 løpere 
• Menn Elite Sprint - 6 løpere 
• Menn Elite Allround - 6 løpere 
• Para Elite - 4 løpere (inkl. ledsager) 
• Para Rekrutt - 2 løpere 
• Equinor rekrutt 12 (6 kvinner + 6 menn) 
• Equinor junior 11 (6 jenter + 6 gutter) 

Rammefaktorer 
Elitelagene skulle ned fra 27 løpere – en ramme på 10 til 12 løpere. Kjønnsbalanse i lagene. 
Bakgrunnen for dette er færre løpere på verdenscupkvote samt reduserte OL-kvoter. Rekruttlagene 
hadde ramme 10 til 12 løpere, tett jobb mot elitelag som den beste utviklingsarena for unge 
seniorer (fortrinnsvis under 27 år). Dette er løpere på nivå rett bak elite, på vei opp. 
  



Medisinsk ansvarlig Øystein Andersen  – koronaretningslinjer NSF Langrenn (vedlagt). 
 
Vi forventer mer smitte i samfunnet når det nå slippes opp, derfor er vi ekstra årvåkne. Fellesdugnad 
for å holde utøvere friskest mulig. Vi kan ikke klumpe oss sammen for mye. Send hjem utøvere med 
snufs fra trening. Dette skal vi gjøre til vi ser at det mykes opp fra myndighetene. Hovedgrunnen er 
at vi ikke vet konsekvensen av en Covid-19-infeksjon, vi velger derfor et «føre var»-prinsipp med å 
holde avstand, helst to meter der det er mulig. Ingen samlinger før august, men vi har fokus. 
  
Gabriel Johannessen: Det planlegges samlinger i krets, hva gjør vi da? Barnehager og grunnskoler 
har våknet opp, hva gjør vi og hvilke råd gir vi til klubber?  
 
Svar fra Øystein Andersen: Det er fortsatt greit grunn til å reise på samling om gruppa ikke er for 
stor, og flere bor i samme husstand. I dag skulle retningslinjer for aktivitet basert på oppmykinger bli 
gjort i barneidretten. For eksempel er å bo på hytta fullt mulig.  
  
 
Langrennssjef Espen Bjervig - fortsetter status langrenn (vedlagt presentasjon EB) 
 
Langrenn er den mest interessante idretten etter skiskyting, håndball, fotball og alpint.  
På medietreffet i går hadde vi 13 redaksjoner på Bogstad, syv i Trondheim i dag.  
Profiler i idretten, her er friidrett på topp: 1. Karsten Warholm, 2. Johannes Thingnes Bø,  
3. Johannes Høsflot Klæbo, 4. Therese Johaug, 5. Tarjei Bø, 9. Birgit Skarstein, 10. Heidi Weng. 
Skiforbundet langrenn har ca. én million følgere i SoMe (sosiale medier). Markedsandel TV 53.7.  
  
Økonomi: Sportslig har vi de rammebetingelsene vi trenger for å levere til vinteren.  
  
 
Adm.- og utdanningsleder Pål Rise 
 
Framtid og fluor avventer vi til FIS har avklart fremdriften mht utstyr og terskelverdier som vi vet 
begrenset om foreløpig. Kostnadsreduserende tiltak, som rimelig skoleovernatting og reise-
fordelingsordning jobbes det med til høstmøtet. Vi har utredet rundt muligheten for å begrense 
antall skipar og felles skitesting. 
  
Toralf Heimdal:  Flybilletter medfører store reisekostnader for oss i nord. Et nivå vi ikke har hatt så 
lenge jeg kan huske. Vi må jobbe med en forpliktende reisefordeling. Vi brekker ellers ryggen 
kostnadsmessig, her må Skiforbundet gå inn markedsmessig for å rydde opp.  
  
Svar fra Pål Rise: Det foreligger en modell som er klar for vurdering i skiNorge. Vi tar også med oss 
Gabriel sitt innspill. Vi har fått et forslag, den modellen tar høyde for at du bor andre steder enn i 
Nord-Norge. Karl Gunnar Skjønnsfjell: – LK har fått oversendt et forslag og må ta en beslutning.  
  
Gabriel Johannessen: Dette er en selvfølgelighet. Dette har vi vært så enige om. Det er åtte 
måneder siden vi var på Gardermoen sist. Blir mye prat om at det er mye på gang, men det har ikke 
skjedd noe som helst. Støtter dette 100 prosent. Må ha en hurtigarbeidende komite som jobber med 
dette. Hvorfor skal LK gjøre dette, hvorfor kan ikke kretsene gjøre dette?  
 
Espen Utaker: Prosessen er godt i gang, men informasjon må deles. 
  



Svar fra Torbjørn Skogstad: Vi har ei gruppe som ledes av Per Nymoen. De nord-norske kretsene har 
jobbet frem et forslag som må er oversendt til oss. Enig med Toralf. LK kan ta en beslutning på dette. 
Det er de tre LK-lederne i nord som har utarbeidet, da er det naturlig at det ender i LK sentralt. 
 
Leder WC-komiteen FIS, Vegard Ulvang 
 
Norge dominerer fortsatt, men Bolshunov slår oss.. 
 
FIS-punkt-liste menn 

• 12 av topp 30 
• 19 av topp 50 
• 29 av topp 100 
• WC Lillehammer 14 av topp 30 
• WC Davos – 3 av topp 30 

Likevel stabile TV-tall (se vedlegg) – vi har litt mer TV-tid, ingen kan si at vi er i en negativ treng. 
Media impact – hvor mye vi er på tv i forhold til hvor mange som ser. Mest sette løp er Alpe Cermis - 
motbakken i Val di Fiemme på Tour de Ski-avslutningen. 50k i Kollen på topp i Norge og stafetten på 
Lillehammer. 
  
Største nasjoner som påvirker markedet: Sverige, Tyskland, Finland, Norge, Polen.  
  
Vedtak FIS vår 2020 
Ny nasjonal kvote fra 15 til 10 pluss 2 x U23 – for Norge en nedgang på 3 i WC hjemme. Flere 
nasjoner i toppen, utfordring å få mange nok til å fortsette lenge nok til å nå toppen i 27-årsalderen.  
  
Stafett 
Individuelle verdenscuppoeng for stafetter. Stafett scorer alltid høyt og nå blir det 25 poeng på hver 
utøver i laget ved seier.  
  
Covid-19-tilpasninger 
WC-plan B med mulige blokker. 14 dager hjemme – 14 dager ut. Skandinavia og Sveits har vært på 
og sier vi tar skirenn. Likevel usikkert for alle hva situasjonen blir. Krever stor fleksibilitet. 
Konsekvensene av ingen renn er dramatiske mht TV-rettigheter og inntekter.  
 
Tyskland hadde forslag om ytterligere kostnadsreduserende tiltak på blant annet begrensning på 
fem par ski per disiplin per løper. Supersprint som øvelse? Flere russiske forslag som kommer har vi 
utsatt og kommer tilbake med til høsten.  
  
 
Skipresident Erik Røste - fluorforbud 
 
Selv om det er krevende tider i NSF, så er det flott å høre fra Torbjørn Skogstad og Espen Bjervig at 
det går bra i langrenn. Jeg er imponert over den jobben langrenn har gjort med webinarer, 
sponsoroppfølging og proaktivt arbeid.  
  
Fluorforbudet internasjonalt - mange og relevante spørsmål, fortsatt noe uavklart 
  
Skiforbundet langrenn gjorde et historisk fluorvedtak høsten 2018 opp til 16 år. Det var en god og 
grundig prosess, et verdibasert vedtak – all kred til Torbjørn Skogstad og langrenn.  



  
Norsk langrenn har gått foran og har vist vei, det er det all grunn til å være stolte av. Men nå handler 
det om alle disipliner og alle land. Noen må gå foran og brøyte vei, det har dere gjort i denne saken i 
langrenn. Vi visste at det kom et forbud mot C8-fluor, det må FIS forholde seg til. Tolkningen er  
C8-teknologien, men hele intensjonen med EU-loven er at det ikke er lov å frakte over grenser, men 
det er lov i Kina. Vi må forholde oss til EU-forbudet som kommer i juli 2020. Det er uenighet om FIS 
sitt fluorforbud, men hvordan ville vi forholdt oss til EU-forbudet uten å ha et fluorforbud? Vedtatt 
fluorforbud i FIS Council-møte 23. november 2019.  
  
Møter du med ski som tester rødt, eller kommer du i mål med ski som tester rødt, så vil du bli disket 
fra rennet. Fluorvedtaket har ikke vært oppe til diskusjon etter at det ble fattet, og all bruk av 
fluorsmurning i kommende sesong er forbudt. Prosjektet følger tidslinja frem mot sesongstart.   
 
ICR – International Competition Rules. Vi oversetter det internasjonale reglementet til bruk i Norge. 
Hvem skal straffes? Utøveren stiller med feil ski? FIS har myndighet til å sette regler i forhold til det.  
  
I etterkant av FIS Council-møte ble det stilt noen spørsmål. Omfattende testing settes i gang, må 
finne grenseverdien, limit, ikke lovlig å bruke fluorprodukter, men man skal ikke ta de som ikke gjør 
det. Var det gale børster, fluor fra snøen, fluor i sålen, det må vi ha klarhet i. 
  
Ofte stilte spørsmål om fluorforbudet 
 
Hvorfor fluor i skismøring, som er en så liten del av verdens fluorforbruk?  
Svar: EU-forbudet kom. Vi må feie for egen dør og ta ansvar. 
  
Hvorfor ikke andre miljøgifter? 
Svar: Vi må begynne et sted, mulig flere forbud kommer i fremtiden. 
  
Hva er bestemt – vi har ikke fått noen informasjon?  
Svar: Det er ikke lov å bruke fluor i FIS-konkurranser når sesongen 2020/2021 starter opp.  
  
Blir det nå et kappløp for å legge seg nærmest opp til grenseverdien?  
Svar: Det er viktig at testingen fungerer. 
  
Må vi slipe om alle skiene våre?  
Svar: Nei, det er ikke hensikten. 
  
Må vi kaste alt gammelt utstyr, for eksempel gamle børster?  
Svar: Nei, det er ikke hensikten. Vi skal avdekke de som bruker fluorsmurning. 
  
Hva er alternativet?  
Svar: Hvilken strategi ville vi da ha valgt hensyntatt EU-forbudet som innføres juli 2020? 
  
Hva ville du ha gjort for at vi skal kunne konkurrere under mest mulig like forhold vilkår både i EU og 
andre lang? 
  
Hvordan skal vi innordne oss dette forbudet?  
Svar: Vi må ta en diskusjon. Det kommer testapparat frem til sesongstart. Dette er apparat som kan 
brukes av de ulike nasjonene, men tidsfristen er tett. 
  
 



Testing og oppfølging? 
Svar: Annen type test i Norge hvis vi ikke får disse testapparatene til konkurranse.  
  
Truer med å ta fluorforbud til retten?  
Så vidt meg bekjent har jeg ikke hørt det, vi får ta det om det evt. dukker opp.  
  
Stortinget – forslag om å forby totalt fluorsmøring? 
Det forslaget gikk ikke igjennom, og er ikke debattert, FIS hadde allerede vedtatt fluorforbudet.  
  
Så hva vil vi ha? CHANGE or BE CHANGED? Vi må ta ansvaret selv, endringene kommer uansett.  
  
Dette gjelder både feste- og glidsmøring. 
  
 
Smøresjef langrenn Stein Olav Snesrud 
 
Fluorforbudet er diskutert bredt, og alt avhenger av at testmetoden fungerer. Å konkurrere med C6 
mot C8 vil vi klare, men hvordan denne testen kan lures må jo tas med i den utredning som skjer ifm 
testmetoden. Du må jo ha en konkurransefordel ved å legge deg nære grenseverdien. Testen må 
klare å plukke opp hvor dette kommer fra. Vi kommer til å brøyte nye veier, og vi får det nok til. Vi 
forholder oss til et fluorforbud til vinteren, og håper vi blir involvert i forhold til prosessen. Vi vil 
gjerne være med å avdekke hvordan juks eventuelt skjer, så alle kan være tryggere på like 
konkurransevilkår. Dette er et verdibasert vedtak som er basert på tillit.  
  
Innspill: Lage en veileder for rengjøring av børster osv. Takk, det var et godt innspill. 
  
Erik Røste: Det skal leveres 20 apparat til sesongstart, men vi har både kombinert og skiskyting, så vi 
får diskutere hvordan vi forholder oss til det.  
  
Torbjørn Broks Pettersen: Takk for god informasjon Erik, nyttig. Det koker rundt sesongåpning på 
Beito, mye medieoppmerksomhet – vi må forberede oss på å gjøre testing på Beito så kan vi gjøre en 
mediesak rundt det på at vi tester, men da må vi det på plass. 
  
Gabriel Johannessen: Jeg har ikke fått så mange svar på mine spørsmål, men dette var en grei 
gjennomgang. Hvor er helse, miljø- og sikkerhetsaspektet i denne saken? Isopropanol – hvilke 
løsemidler finnes her? Hva gjør vi her? 
  
Svar Erik Røste: Problematikken rundt skisåler er jeg godt kjent med. Vi har ikke løst alle problemer, 
og jeg har ikke nok kjennskap til andre løsemidler. Til Broks – det er få steder i verden vi kan teste 
bedre enn på Beito i november – tar det med meg. 
  
Stein Olav Snesrud: Fluorforbud eller ikke, så løser jo ikke fluorforbudet noe mht hms-biten, det er jo 
like viktig at uansett hva slags forbud vil viktigheten av smørevett og fokus på de hms-tiltak som vi 
har lært mye om de siste åra minst like aktuelle de nå.  
  
Karl Gunnar Skjønsfjell: God redegjørelse. Testapparatene blir ekstremt viktig å få på plass så fort 
som mulig og at de blir spedt ut på grasrotnivå.  
  
 
 
 



Arrangementssjef Asgeir Moberg - terminliste – sesonginformasjoner 
   
Slik som reglene er i dag, er det krevende med skirenn, men vi har store forventninger til at det blir 
endring. Min oppgave er å få til skirenn av nasjonal karakter.  

• Beitostølen: 300 deltagere - 300 ledere 
• NM/NC: 1000 deltagere - 600 ledere 
• NM senior del 1: 500 deltagere - 500 ledere  
• NM del 2: 800 deltagere - 500 ledere 
• Hovedlandsrennet: 1000 deltagere - 1000 ledere 

Det som er vanskelig å vite er antallet foreldre - som egentlig ikke har offisiell lederstatus.  
  
Terminlista er pt lagt som om alt blir åpnet – det er utgangspunktet. 
 
Vi har kvalifiserte arrangører til alle renn, bortsett Nordisk juniorlandskamp. 
  
Forslag til vårmøtet om vi får restriksjoner: 

• Ingen nasjonale senior-renn med mindre enn 100 deltakere 
• Ingen HL eller junior-renn under 300 deltagere 

Blir det maks 500 på hvert arrangement: 
• Kvoter – basert på grunnkvote og forholdsmessig deltagelse fra fjoråret? 
• Dele opp klasser på hvert sted? 
• Fjerne helger? 

 
Renntyper, individuell start – fellesstarter? 
Må alle bo på enerom – noen arrangement faller fra? 
  
NC junior nr. 1 tenkte vi 22-24 januar, men med junior-VM i Zakopane i Polen 1. februar – blir den 
helga for tidlig for NC junior? 
  
Programmet for NM Trondheim januar 2021 ikke klart. 
  
Vi har 8 søkere fra hele landet til to NorgesCup-helger. 
  
Sesonginformasjon har vi ikke kommet langt med siden vi ikke kjenner terminlista. Men vi har fått 
innspill på å erstatte dagens to stilarter i stafetten i junior-NM – klassisk det ene året og fristil det 
andre. Det andre er flere eller færre tellende løpere i norgescup sammenlagt. Like mange sprintrenn 
som distanserenn i cupen. Noen vil at alle teller, noen vil at færre teller. Junior-deltagelse i senior-
renn; her må vi må bli enige om hvilket nivå vi skal gjøre det.  
  
Vi bestemmer sesongavviklinga på høstmøtet 2020 
  
Gabriel Johannessen: Sesongen som var, dette med overnatting. Jeg er bedt om fra kontrollutvalget å 
spørre. Etter junior-NM ble kretser og klubber og team fakturert deler av oppholdet til en 
forholdsmessig pris. Hotellet ble stengt av smittevernlegen slik at hotellet ikke var åpent fredagen før 
rennet. Lokalene var stengt, ingen tilgang. Faktura fra Lillehammer fra et avlyst ski-NM. Er det fra 
Skiforbundets side gjort noe med dette? Har NSF gjort noe ifht problematikken «no cure, no pay»? 



Jeg har tatt det med forbrukerrådet for å sjekke saken. Er det gjort juridiske vurderinger om 
arrangement som ikke kan gjennomføres? Totalforbud overnatting? Stiller meg gjerne i forliksrådet 
om det må til. To arrangementssteder i Oppland. Vi må sette dette på dagsorden til høstmøtet.  
  
Svar Torbjørn Skogstad: NM på Lillehammer er det arrangementsavdelingen sentralt ved Terje Lund 
som har kontroll på. I utgangspunktet de, vi har norgescupen.  
  
Svar Espen Bjervig: Vi sitter på samme kostnader på hotellet på Lillehammer og har slått oss til ro 
med det. Vi avventer juridiske vurderinger.  
  
Stig Mortensen: Det bør gå ut mer informasjon til kretsene hvordan dette skal gjøres mht kostnader 
for ikke gjennomførte skirenn/hotellovernatting.  
  
Svar Asgeir Moberg: Dette med hoteller har blitt et fantastisk case. Vi har gode distrikt og hotell som 
ikke sender regninger, men på den andre siden av skalaen har jeg et stort arrangement hvor hotellet 
forlanger at Norges Skiforbund eller arrangøren tar ansvaret for all bookingen. Det ansvaret tar vi 
ikke, og vi oppfordrer derfor til dialog. 
  
Tomas Darell: Blir det booket og fordelt hotell som vanlig om renn blir avholdt?  
  
Svar Asgeir Moberg: Ja. Vi beregner etter historiske data fra krets til krets fra år til år. Holmenkollen 
har fått fordelingslista. Hovedlandsrennet har en tendens til å smette forbi, og Skistyret avgjør, to år 
før, og da kommer vi litt bakpå. NC og JR NM ja, som før. 
  
 
Utdanningsansvarlig Per Elias Kalfoss og utviklingssjef Brit Baldishol - webinarer 
 
Stor aktivitet i utdanning/utvikling – webinar er det nye. Per Elias Kalfoss er glødende opptatt av 
langrenn og skiidrett. Det er drivkraften, at flest mulig skal få oppleve skiidretten og ha det gøy. 
Brit – rekruttering og frafall – det jeg har sett de siste åra, og som jeg er mer og mer klar over, er at 
vi må lage et bredere tilbud som passer for alle. Mange klubber er på venstredelen av utviklings-
trappa med fokus på verdens beste.  
 
Vi har en stor spørreundersøkelse ute blant jenter 15-16 år og 19-20, vi får etterhvert et stort 
datagrunnlag. 15-16 åringene; det viktigste er å se hvor gode de kan bli, de liker å ha det moro med 
venner og de liker å konkurrere. Klassisk og skøyting. 3-6 timer daglig sitter disse på nettet. Blir de 
sett av sin trener? Mange opplever det, men også noen som ikke blir så godt sett. Flere er heller ikke 
så fornøyd med egen kropp. Ikke mange skigymnasutøvere faller fra. Undersøkelsen kan nok være 
klar for presentasjon på høstmøtet.  
  
Per Elias jobber på mange måter med trenerkompetanse. Trenerløypa er stadig under utvikling, men 
med noen rammer. Trener 1 - 45 timer kurs og 45 timer praksis. Du kan samle små kursdeler for å få 
trener 1. Det samme på trener 2 og 3. Ikke sikkert vi har fasiten, men å møte andre som trener barn 
og unge, det er der den store gevinsten ligger. Derfor ønsker vi å tilrettelegge for at flest mulig får 
muligheten for fysiske kurs.  
  
Brit – grasrottrenerkurs er kort på 4 timer praksis og e-læring i etterkant. Grasrottrenerkurs er i 
samarbeid med Norsk Tipping, hvor Norsk Tipping dekker utgifter for kursleder og her har vi også 
Marit Bjørgen som ambassadør. Fokus er på mestring, ferdigheter og det å se utøveren. Se alle 
individene er det viktigste. Utøvere er opptatt av å få oppmerksomhet og bli sett – det er det 
viktigste fra undersøkelser. Suksessen er kortreiste kurs på grasrot.  



  
Per Elias utvikler trenere – mye likt som deg – trenerutviklere – de holder nå kurs og generer mye 
kursaktivitet – håper alle dere som er her fra krets kan være med på å identifisere klubbmiljø som 
ønsker kurs og kan være med å hjelpe til.  
  
Webinarer – stor deltagelse – kostnads- og ressurseffektivt. 8 webinarer – pilot – hadde lyst å teste – 
over 1.200 deltagere, 820 unike personer. Internasjonalt webinar på teknisk trening med 344 
deltakere fra 29 nasjoner. Vi tar ansvar ved å dele kompetanse, og responsen i mailboksen fra folk 
som ville ha mer på engelsk er spennende. Vi har lært mye i koronatiden, vi kan bidra og vi ønsker 
det. Stort ønske at vi «drar lasset» for det internasjonale markedet – bra for Norge at vi bidrar med 
dette som en stor skinasjon. Aldri vært lettere å få god kompetanse – det måtte et virus til.. 
  
Webinarene tas opp. Mye godt fagstoff og fine debatter. Treffer ulike målgrupper. Kan brukes på 
klubbkvelder, informasjon til utøvere, undervisningssammenheng. Vi kan skreddersy webinar til 
ulike grupper. Mye som kan deles utad, viktig at vi kan få til gode plasser med informasjon. 
Helseattest, antidoping osv. Håper vi får innspill og at vi kan fortsette med dette også etter 
koronatiden. Vi har også kjørt direkte trening på nett. Bare heng på. 
  
Kommer en trenerattest fra NIF i januar som viser at man kan trene barn ved gjennomført kurs.  
  
Et uutviklet felt er klubbveiledere og klubbutvikling. Vi jobber med mulig webinar her, også 
anleggsutvikling osv. Men vi ønsker innspill på hva skiNorge ønsker. Spør klubbene. Hva trenger de 
hjelp til. Vi skal ikke ta over, kretsene selv skal bidra, men vi kan hjelpe til.  
  
Vi er to i langrenn som gjør så godt vi kan, men vi er helt avhengig av å få til et system med krets, vi 
har et kursveilederkorps, men vi er avhengig av å få innspill på behov fra klubbene. Når noen ringer 
så må vi kunne levere kurset kjapt, hvis vi blir for sene dør hele initiativet fort.  
  
Styreleder Langrennssportens Venner - Per Nymoen - ÅRSMØTE 

• Årsmelding 2019-2020.  
• Valg utsatt til neste år – 2021 – Skitinget.  
• Stabilisert salget på 6.000 LSV-luer. 
• I alt utdelt 252.000 i stipend.  
• Bidrar denne høsten med 500.000 kr til regionlagene.  
• Regionlagene skal bruke lua til LSV. 

Toralf Heimdal: Status for skikretsen. Veldig tungvint å drive LK i krets når vi ikke har hatt 
administrasjonssjef. Vi sliter med å få lagt planer samt få avklaringer som vi må ha nå ganske raskt. 
Vet dere noe om status på administrasjonssjefene? I Troms er det sånn at hun som var her, har sagt 
opp, så der er det ikke noen pt.  
  
Svar Torbjørn Skogstad: Vi deler bekymringen for nedbemanning og permittering av kretsleddet, for 
her er det desidert langrenn som har mest behov. Ta spørsmål om dette med deres kretsledere. 
  
Espen Bjervig: God sommer alle sammen, ta kontakt samme hva det gjelder! 
  
Gro Eide (referent) 
Medieansvarlig Langrenn 
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