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Langrennsportens Venner, Årsmelding 2020- 2021 

1.mai 2021 – 30. april 2022 

 

Styrets sammensetning: 

Per Nymoen (styreleder), Brit Baldishol, Tor Undheim, Arvid Sulland, Erik Andresen.  

Styret ble valgt på årsmøtet i 2018, og gjenvalgt på årsmøtet i 2021 (fagmøtet som ble utsatt 1 

år).   

I løpet av året har først Erik Andresen og senere Tor Undheim gått bort. Dette har påvirket 

styrets arbeid; samtidig som vi i skrivende stund er kun 3 styremedlemmer.  

Etter Tor Undheims bortgang i mars 2022 har vi prøvd å behandle noen få saker som ikke var 

avsluttet. Stort sett har vi kommet ajour. Det har vært noen enkeltsaker å følge opp.  

 

Medlemskap:  

Totalt er det nå 3.720 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 1.700 

medlemmer. Vi bruker denne siden blant annet til markedsføring av luene våre, dette ser ut til 

å ha effekt.  

I hovedsak har vi måttet satse på at det er medlemmene som kjøper luer. Lua er 

«medlemskortet» i vår forening.  

 

Salg i sesongen 2021-2022:  

Salget går stadig nedover: Vi har mistet NSFs sponsorer som kunder, og vi har mistet 

skikretsene som medhjelpere. Lua vår er ikke lenger en del av landslagenes utstyrspakke slik 

det var i alle år fram til rundt 2016 (beslutning tatt hos leverandør). Covid 19-situasjonen har 

medført ytterligere salgsnedgang, pga mindre aktivitet i mange klubber og miljøer. I tillegg til 

alt dette stoppet transporten fra Østen opp sommeren 2021, og våre luer kom ikke fram i tide 

slik av landslagene kunne bli overrakt luer. Alt dette har ført til at salget er mye lavere enn på 

mange år.  

Vi var forsiktige og bestilte i alt 5.900 enheter (luer, pannebånd og paradeluer) foran sesongen 

2021-22. Vi har stort sett solgt ut de varene som var uten Sparebank1-logo, men det er mye 

igjen på lager av luer og pannebånd med Sparebanklogo. Det er også mye igjen av tidligere 

års luer, dete har vi redegjort for tidligere.  

Vi kan ikke fortsette virksomheten på denne måten. Det går med veldig mange dugnadstimer, 

som gir beskjedent resultat. Styret har vært svært nær å nedlegge virksomheten. Imidlertid har 

vi nå fått en avtale med den nye leverandøren hos NSF (Craft) som har lovet oss at det er 

landslagenes lue vi selger. Styret har derfor besluttet å satse et år til, og vi håper at dette kan 

bringe virksomheten på fote igjen.  

 

Tiltak til beste for norsk langrenn: 

Vi satset 500.000 av vår bankbeholdning våren 2020 for å hjelpe NSF med oppstart av 

regionlagene, de lagene som senere fikk ELON som sponsor. Denne investeringen er vi meget 

fornøyd med. Våren 2021, etter en sesong hvor det meste ble avlyst, valgt vi å ikke pådra oss 

noen større utgifter, slik at egenkapitalen kunne holdes noenlunde stabil.  

Etter sesongen 2022 har vi delt ut 300.000 kroner i stipendier til de beste junior- og U23-
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løpere, dette vil framkomme på neste års regnskap.  

For fremtiden ønsker vi å bruke våre relativt begrensede midler på tiltak som kan bringe norsk 

langrenn framover. Vi vil vurdere vår støtte fra år til år.  

 

 

Økonomi:  

Resultatregnskapet for kalenderåret 2021 viser et overskudd på kr. 194.720,- . 

Overskuddet skyldes at vi ikke har gjort noen større tildelinger av stipendier eller annen større 

dette året.  

  Egenkapitalen pr. 31/12-2020 er på ca 2 millioner. Se regnskapet nedenfor.  

 

Langrennsportens Venner, 15. mai 2022 

 

Per Nymoen, Arvid Sulland, Brit Baldishol.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aftenposten, november 2021 
 

 
 
 

Erik Andresen, født 22. februar 1951, ble brått syk og døde på St.Olav i 

Trondheim den 29. oktober 2021.  
Han hadde nylig gått av med pensjon etter 20 år som ansatt i Norges Skiforbund/Sør-
Trøndelag Skikrets. Hans bortgang kom altfor tidlig, som et sjokk for kolleger og 
venner.  
Eriks første kontakt med Skiforbundet var i siste halvdel av 1990-tallet, da han var 
leder for Langrennskomiteen i Buskerud Skikrets. Han var en aktiv og saklig 
debattant på forbundets vår- og høstmøter. Han var leder for skikretsens løpere ved 
flere NM og andre større renn.  

I 2002 flyttet Erik til Trondheim og ble raskt engasjert i stillingen som daglig leder for 
Sør-Trøndelag Skikrets, en stilling han beholdt helt fram til 2021. Erik var i nesten 20 
år den stabile og pålitelige kraft i skikretsen, som alltid ordnet opp og ga bistand og 
støtte til klubber og til løpere.   

Erik hadde også mange frivillige oppdrag: Koordinator for landets internasjonale TD-

er, styremedlem i Langrennsportens Venner, rennleder i «Toppidrettsveka», 

og generalsekretær i «Trøndersk Skilaug». I Granåsen gjorde han en stor innsats i 
mange år ved alle mulige arrangementer, fra barneskirenn til World Cup og NM. 
Mange ganger var han leder for kretsens løpere ved NM, og ved Skandinavisk Cup i 
våre naboland. Som TD (juryleder) hadde han mange utenlandsoppdrag, blant annet 
til Island og Kina. 

Erik var en kjær kollega og støttespiller for de ansatte i våre 16 skikretser, og bidro 
alltid på fellesmøter og i sosiale sammenhenger.  
Som pensjonist hadde Erik ingen planer om å trekke seg helt tilbake; spesielt var han 
klar for å jobbe med VM-arrangementet i 2025.  

Erik vil bli savnet av alle som har hatt med ham å gjøre innen skisporten.  

 

På vegne av venner i Norges Skiforbund og Langrennsportens Venner  



Langrennsportens Venner Årsberetning 2021-2022 

 

5 
 

        Tor Undheim f. 26/3-1942 D. 10/3-2022 

 

Tor vokste opp på Jæren, og hadde lite med skisport å gjøre, før han gjennom sine 
barn i Rælingen Skiklubb kom i kontakt med langrennsmiljøet.  
Han ble fort tatt tak i som leder og organisator, og fra midten av 1990-tallet var han 
leder for Langrennskomiteen i Akershus Skikrets. Han beskrives som en positiv og 
støttende komiteleder.  
Som LK-leder i skikretsen ble han med på fagmøtene i Skiforbundet, og viste seg 
som en meget positiv bidragsyter. Han hadde en rolig og stillferdig fremtreden, med 
mange gode og kreative innspill.  
I 1999 ble han valgt inn i Langrennskomiteen i NSF, hvor han satt som medlem fram 
til 2008.  
 
Tor hadde en rekke ideer og forslag. LK sin praksis med «Ildsjeler» og «Årets 
Langrennsklubb» var Tor sin ide, det er blitt en årlig tradisjon nå gjennom 20 år. Det 
samme gjelder ordningen med registrering av deltagelse i kretsmesterskap og andre 
arrangementer, som ble fulgt opp årlig, og som gir et bilde av utviklingen med økning 
eller nedgang i deltagertall. Videre var han med på utarbeidelse og gjennomføring av 
sekunderingskurs og lederkurs i flere år.  
Tor fikk oppgaven med å følge opp paraidretten, og han bidro etter hvert i stor grad 
med utarbeidelse av systemer for utregning av tider, prosenter og oppsett av tabeller 
og resultater. Fra 2007-2008 kom han inn i det internasjonale forbundet for 
paraidrett, hvor han gjennom 10-15 år har gjort en stor innsats for å forbedre 
systemene. Hans bortgang er blitt lagt merke til (se under).  
 
Langrennsportens Venner grep tak i Tor da han gikk ut av Langrennskomiteen. Han 
har vært styremedlem i LSV siden da. Fra 2015 overtok Tor alt arbeidet med å ta 
imot bestillinger og sendte ut luer til flere tusen kjøpere. Det har vært nedlagt mange 
hundre dugnadstimer årlig, fra 2015 og fram til 2022.  
Tor etterlater seg et tomrom som noen av oss skal få en stor jobb med å tette igjen.  
 
Vi lyser fred over Tors minne.  
For Langrennsportens Venner 
Per Nymoen, Brit Baldishol, Arvid Sulland.  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
https://www.insidethegames.biz/articles/1120877/world-para-snow-sports-tor-
undheim?fbclid=IwAR3dK8nJ41c67HaahZl1oEqPb481lq2KteFRiHZkRLjksaJW1INOd-
0Wpj4#.Yjr20lsva5w.facebook 
 

World Para Snow Sports pays tribute to top Norwegian Nordic skiing official 
By Owen Lloyd  Tuesday, 22 March 2022 

World Para Snow Sports has expressed its condolences to the family of World Para 
Nordic Skiing head of competition Tor Undheim following his death. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1120877/world-para-snow-sports-tor-undheim?fbclid=IwAR3dK8nJ41c67HaahZl1oEqPb481lq2KteFRiHZkRLjksaJW1INOd-0Wpj4#.Yjr20lsva5w.facebook
https://www.insidethegames.biz/articles/1120877/world-para-snow-sports-tor-undheim?fbclid=IwAR3dK8nJ41c67HaahZl1oEqPb481lq2KteFRiHZkRLjksaJW1INOd-0Wpj4#.Yjr20lsva5w.facebook
https://www.insidethegames.biz/articles/1120877/world-para-snow-sports-tor-undheim?fbclid=IwAR3dK8nJ41c67HaahZl1oEqPb481lq2KteFRiHZkRLjksaJW1INOd-0Wpj4#.Yjr20lsva5w.facebook
https://www.insidethegames.biz/writers/24276/owen-lloyd

