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INNSTILLING LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

- Dorothea Blix, Nordland 
- Torbjørn Broks Pettersen, Oppland 
- Erland Ensrud, Østfold 

 

Komiteen har i forkant av innstilling til skitinget 2021 avholdt 12 eller flere digitale møter og 
har hatt jevnlig kontakt pr. mail og telefon. Alle sittende medlemmer i langrennskomiteen 
har hatt minst to samtaler med valgkomiteen, også de som ikke ønsket gjenvalg. 

Noe av forarbeidet har også blitt gjort i forkant av skitinget som var planlagt i 2020, og som 
av kjente grunner ble utsatt. Selv om komiteen ble oppnevnt til å innstille til neste skitinget, 
har det i praksis vært to runder i valgkomitearbeidet, der noe av grunnlaget for innstillingen 
til tinget i 2020 kunne tas med videre, mens andre forutsetninger endret seg ut fra 
situasjonen under korona. 

2 av de sittende medlemmene ønsket ikke gjenvalg. 

Det kom inn 5 forslag på kandidater til verv i langrennskomiteen etter forespørsel på aktuelle 
kandidater til klubber og kretser. 

Valgkomiteen har gjennomført samtaler med 12 kandidater til verv i LK, i tillegg til samtaler 
med andre ressurspersoner og referanser. 

Valgkomiteen har jobbet for å sette sammen en komite med bred og komplementær 
kompetanse, bakgrunn og erfaring. Valgkomiteen har i tillegg tatt hensyn til geografi, 
kjønnsfordeling og personlige ressurser. Alle har bekreftet positiv deltagelse som kandidater 
til LK. Vi vil også gjerne nevne at geografisk tilhørighet er særdeles viktig for å ha kjennskap 
til hvordan klubb- og kretsmiljøer i hele det langstrakte landet fungerer, men at LK-
medlemmer ikke er en form for representant for en bestemt krets. 

 

 

 

 

 

 

 

Verv Navn Krets
Leder Torbjørn Skogstad Troms gjenvalg
Nestleder Yngve Thorsen Sogn og Fjordane ny
Medlem Tone Haugen Ramstad Akershus ny
Medlem Bjørg Sissel Kvannli Nord-Trøndelag gjenvalg
Medlem Per Morten Nyeng Oppland gjenvalg
Medlem Berit Mogstad Sør-Trøndelag ny


