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Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo  Tlf 21 029000 – faks 21 029002 

 
 
STYREMØTE NR. 8, 2006 – 08 
16 – 17. september 2007 
Sted: Bardøla hotell, Geilo    Oslo, 18. september 2007 –R.R. 
 

PROTOKOLL 
 
Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Frank Eriksen, Stein Funderud, 

Jan Henning L'Abée-Lund, Anne Berit Gjermundshaug, Terje Mørkve, 
Alf Koksvik, Rakel Rauntun.  

 
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

Sak 61: Godkjenning av protokoll styremøte 7 2006-08 godkjent 
To korrigeringer:  
Frank Eriksen skal ikke være NSSF representant under HL 2008. 
Wenche Flaa-Eieland skal, sammen med Tore Bøygard og Frank Eriksen 
representere NSSF under WC Holmenkollen 2008. 
  
 

Sak 62:  Begrenset deltakelse i Statkraft Cup 2007/08 
Etter at saken ble utsatt på forrige styremøte la administrasjonen fram et oppsett som 
viste deltagelsen i siste års Hovedlandsrenn og NM-junior. I tillegg viste oversikten 
%-vis fordeling sett i forhold til siste sesongs begrensning på henholdsvis 15 og 30 
deltagere i finalen. 
 
Styret ønsket å begrense deltagelsen på en slik måte at det står bedre i forhold til 
den totale deltagelsen i hver klasse. 
 
  

Vedtak:  I Statkraft Cup finalen 2007/08 deltar de 15 beste kvinner klasse 
17, 18, 19 og de 10 beste i kvinner klasse 20/21. For menn deltar 
de 30 beste i hver klasse. Dersom noen av de kvalifiserte 
utøverne ikke er påmeldt innen fristen, åpnes det for å fylle opp 
klassene til henholdsvis 10, 15 og 30 deltagere i hver klasse. 

 
 
 Sak 63:  Sluttoppgjør NM jr Sirdal 2007 

Da NM jr. i mars i år ble flyttet fra Sirdal til Voss på grunn av snømangel, oppstod 
det i etterkant flere uheldige situasjoner på grunn av sen flytting av 
arrangementet. Flere klubber og kretser ble krevd for kompensasjon for sen 
avbestilling av hotell og andre overnattingssteder. Klubber/kretser oppfatter dette 
som veldig urettferdig, og det har blitt en betydelig ekstrakostnad som utøveren 
selv i flere tilfeller har måttet betale.  
 
Arrangøren har brukte mye tid og ressurser på å få overnattingsstedene til å 
frafalle kravene, noe de har klart i alle tilfeller med unntak av fire. Av de fire 
gjenstående overnattingsstedene har arrangøren klart å få redusert kravet 
betydelig for alle de gjenstående klubber/kretser. 

 



Vedtak:  Styret roser Sirdal Skilag og Eldar IL for stor fleksibilitet og vilje 
for å få gjennomført årets NM junior.  

 
Etter korrespondanse med organisasjonen har styret vedtatt å 
dekke 1/3 av den enkeltes kostnad hos de organisasjonsledd 
som ikke har fått frafalt sine krav i forbindelse med overnatting. 
Resterende kostnad bør dekkes med 1/3 av arrangør og 1/3 av 
organisasjonsleddet.  
 
NSSF vedtar i tillegg å tildele et kompensasjonsbeløp til Eldar IL 
på NOK 20 000,- for å sikre reservearrangør et overskudd. NSSF 
oppfordrer Sirdal Skilag til å gå inn med et tilskudd til Eldar IL i 
samme størrelsesorden.  
 
I fremtidige arrangement skal arrangørkontrakten legges til 
grunn, der det skal være en skriftlig avtale mellom arrangør og 
reservearrangør, samt at det skal avtales et 
kompensasjonsbeløp til reservearrangør mellom partene. 

  
 
Sak 64:  Intensjonsavtale mellom NSSF og NSF  

Administrasjonen har i samarbeid med administrasjonen i Skiforbundet (NSF) 
kommet frem til et forslag til intensjonsavtale mellom NSSF og NSF. Avtalen skal 
gjelde fra og med 1. januar 2008 og til 31. desember 2009. Avtalen skal initiere et 
bedre lokalt og sentralt samarbeid mellom våre to organisasjoner.  

 
Vedtak:  Styret vedtar, med små endringer, en intensjonsavtale som skal 

sikre et bedre samarbeid mellom NSF (langrenn) og NSSF på 
lokalt og sentralt nivå.  

 
 
 Sak 65:  Statkraft Klubbkonkurranse 2007/08 

Administrasjonen redegjorde for kriteriene i den nye klubbkonkurransen for 2007/08. 
Hovedendringene fra tidligere år er at årets klubbkonkurranse skal sikre en mer 
rettferdig fordeling, der hver landsdel skal ha minimum to klubber som vinner.   
 
 
Hovedkategori 1: Antall lisensutøvere – jentelisenser teller dobbelt 
Klubbene gis plassiffer innenfor to underkategorier: 
A) antall lisensutøvere i klassene 13-21 år 
B) %-vis økning i lisensutøvere i klassene 13-21 år fra sesongen 2006/07 til 2007/08  
 
Hovedkategori 2: Prestasjoner i Hovedlandsrenn og i Statkraft cup 
Hovedlandsrennet: 
5 poeng pr utøver som får en plassering blant de 25 beste i en av konkurranse i HL. 
Poeng for hver utøver som sammenlagt i Hovedlandsrennet plasserer seg blant de 
10 beste (sammenlagt plassiffer normal og sprint), etter en bestemt skala.  
 
Statkraft Cup: 
5 poeng pr utøver som tar poeng i Statkraft cup (inkl. NM). Poeng for hver utøver 
som sammenlagt plasserer seg blant de 10 beste, etter en bestemt skala. 
 
Premiebeløp for klubbkonkurransen 2007/08: 



1. kr. 30.000 2. kr. 25.000 3. kr. 20.000 4. kr. 15.000 5. kr. 15.000 
6. kr. 15.000 7. kr. 10.000 8. kr. 10.000 9. kr. 10.000 10. kr. 10.000 
 
Eventuelle tilleggspremier kr. 10.000  
 
Administrasjonen skal foreta utregningen av konkurranser, der resultatet skal 
offentliggjøres innen 1. mai 2008. 
 

Vedtak: Styret vedtar kriteriene for Statkraft klubbkonkurranse sesongen 
2007/08. Administrasjonen får i oppgave å introdusere 
klubbkonkurransen til hele organisasjonen, med mål om å få flest 
mulig klubber engasjert. Administrasjonen foretar utregningen av 
konkurranser, og resultatet offentliggjøres innen 1. mai 2008 

 
 

INFORMASJONSSAKER 
- Emit tidtakersystem 
- Avtale med Skiforeningen 
- Særforbundenes forhold til NIF 
- Arrangørkonferansen 9-10.november 

 
 
Merknadsfrist: Torsdag 20. september 2007 
 
 
Videre møteplan:  
Tid   Sted                      Møte 
19-20. november Beitostølen     Styremøte 9 2006-08 
11. januar 2008 Ruhpolding     Styremøte 10 2006-08 
 
 
 
 
 
Tore Bøygard Wenche Flaa-Eieland     Frank Eriksen    Jan Henning L'Abée-Lund 
 
 
 
 
Stein Funderud  Terje Mørkve  Anne Berit Gjermundshaug Alf Koksvik 


