
Langrennsportens Venner Årsberetning 2020-2021 

 

1 
 

 
 
Langrennsportens Venner, Årsmelding 2020- 2021 
1.mai 2020 – 30. april 2021 
 
Styrets sammensetning: 
Per Nymoen (styreleder), Brit Baldishol, Tor Undheim, Arvid Sulland, Erik Andresen.  
Styret ble valgt på årsmøtet i 2018. Det skulle vært nytt valg i 2020, men dette ble utsatt til 
våren 2021 slik at det følger Skitinget. Det blir derfor valg på årets fagmøte (kfr. 
Valgkomiteen).  
 
Medlemskap:  
Totalt er det nå 3.900 unike navn i medlemsarkivet. Medlemmer som ikke har betalt 
kontingent (=kjøpt lue) de siste 3 år, blir strøket fra medlemslista.  
I tillegg til selve medlemsarkivet har vi vår facebook-gruppe, som nå har ca 1.100 
medlemmer. Vi bruker denne siden blant annet til markedsføring av luene våre, dette ser ut til 
å ha litt effekt.  
 
Følgende er solgt i sesongen:  
Tidligere redegjort for: At salget er 50% lavere enn «toppårene» fram til 2015, og årsakene til 
dette. Covid 19-situasjonen har medført ytterligere salgsnedgang, pga mindre aktivitet i 
mange klubber og miljøer.  
Totalt er solgt ca. 5.600 luer/pannebånd, herav ca 2.400 luer/pannebånd gjennom 
medlemmene som er oppført i medlemsarkivet. Videre er det solgt til privatpersoner, til 
enkelte klubber, og til 6 skikretser. Regionlagene (Team ELON) har solgt 774 stk.  
Pannebånd er nytt av året for vår del, disse ble ganske populære. 
I tillegg til årets modeller har vi nå solgt ut mange luer som har ligget i restlager fra tidligere 
år, til en meget lav pris; beholdningen av gamle luer er nå redusert til minimum.  
 
Tiltak til beste for norsk langrenn våren 2020:  
Utdelte stipendier etter sesongen 2020: 252.000 (opplistet i fjorårets årsberetning). 
Støtte til oppstart av regionlagene: 500.000. Støtten fra LSV var avgjørende for at man kunne 
starte opp disse lagene. Sponsoren ELON kom inn senere, høsten 2020.  
 
Økonomi:  
Resultatregnskapet for kalenderåret 2020 viser et underskudd på 730.000 kroner, etter de to 
store utbetalingene som er beskrevet i foregående avsnitt (787.000 i alt inkl avgifter).  
I sesongen 2020-2021, hvor de fleste skirenn mm har vært avlyst, har vi besluttet å ikke foreta 
noen store utbetalinger, i håp om at det vil bedre vår egenkapital etter at vi på ny selger luer 
høsten 2021 og vinteren 2022.    
Egenkapitalen pr. 31/12-2020 er på ca 1,8 millioner. Se side 2 og 3 nedenfor.  
 
Langrennsportens Venner 
15. mai 2021 
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