
 

 

Referat  Kombinertkomiteen Lillehammer 20180908 

Tilstede: Edgar, Linda, Tina, Roar, Jan Christian, Gudmund, Ivar, Eiliv – ref.  

 

1.0 Status kombinert v Ivar  
Se eget / tilsendt dokument 

2.0 Generelt omkring rutiner: 

• Innkalling m agenda skjer v Ivar, som avtaler med Edgar 
• Eiliv er fast referent 
• Edgar og Ivar avgjør i fellesskap i hvor stor utstrekning Jan Christian og Kristian skal delta 

på møter i KK 
• Diskusjon omkring høstmøte 2019 tas på vårmøtet 2019 (april/mai). 
• Ivar og Jan Christian setter opp et årshjul for konkurranser/arrangement (d.d – våren 

2019). KK v leder og Ivar og evt Jan Christian fastsetter hvem som deltar hvor. 

3.0 Møtekalender 2018-2019 

o Lillehammer  30.nov-1.des. 2018 
o Trondheim, World Cup 25-26.januar 2019 
o Oslo, World Cup  8-9.mars 2019 
o Vårmøte    april/mai 2019 

4.0 Kombinertkomiteen – oppdrag og oppgave? 

KK sitter på betydelig kompetanse på ulike fagområder. Det kan være fruktbart å se på 
muligheten av å nyttiggjøre seg denne kompetansen i hverdagen. Diskusjon rundt i hvor stor 
grad KK skal involvere seg operativt drift ift forventet komitearbeid. KKs overordnede ansvar 
er: 

• Overordnet strategisk ansvar for veivalg - hvor vi vil hen med kombinertsporten 
• KK må ha kontroll på økonomi 
• Utvelgelse av nøkkelpersoner / ansettelse 

Enighet om at KKs kompetanse skal nyttiggjøres på best mulig vis utover dette. Naturlig at 
sportssjefen involverer leder av KK der det er ønskelig/nødvendig. 

5.0 Økonomi 

KK har framfor alt et overordnet ansvar innenfor økonomi. KK ser det som avgjørendeat det er 
en  strengere budsjettdisiplin, særlig inn mot «koststarterne». Diskusjon rundt behovet for en 
enda mer grundig oversikt over kostnader.  

Ivar gikk gjennom dagens budsjettregime innenfor *Administrasjon, *Landslag og *Bredde & 
Utvikling.  

Spørsmål og diskusjon rundt finansiering av planlagt COC i USA desember 2018. KK ber om 
at administasjonen utarbeider en utførlig plan rundt reise/opphold, og kommer tilbake til en 



endelig beslutning. Administasjonen bør levere sin plan rundt månedsskiftet okt/nov slik at 
KKs beslutning  tas i god tid før 1.november.  

5.1       2019-budsjett 

Administrasjon og Leder KK samarbeider rundt forslag til budsjettforslag 2019. Forslaget 
legges fram til diskusjon og behandling på KKs møte på Lillehammer 30.nov – 1.desember 
2019. 

 

6.0 Rekruttering 

Roar og Jan Christian arbeider fram et forslag for å styrke rekrutteringen til kombinertsporten. 
De tenker å søke et samarbeid med ressurspersoner som Ole Leiråmo og Inge Oftebro  - og 
har diskutert et støt inn mot vår sponsor 1881 à la Telenor Karusell. Målgruppe 5-12 år, men 
vel så mye foreldre. I utgangspunktet er det slik at Kombinert bør være på plass ved et 
stevne/konkurranse. Det gir muligheter for produksjon av historier på SoMe som igjen kan 
styrke lojalitet fra sponsorer. Roar tar lead på dette arbeidet gjennom et slikt 
rekrutteringsutvalg. 

 

7.0 Posisjonering 

Kombinert bør styrke sin posisjon i samfunnet. Dette kan bidra inn mot både økt rekruttering 
og styrket posisjon i idretts-Norge. Block Watne og 1881 er nemlig begge «på ballen» ift å 
finne en felles plattform med Kombinert. Dette må inkludere ei satsing både inn mot SoMe og 
proaktivt arbeid inn mot media. Eiliv tar lead på dette i KK, tar en fot-i-bakken med Ivar & 
Marthe og legger fram et diskusjonsnotat på KKs neste møte. 

 

8.0 Nytt fra Skistyret 

: Sentrale diskusjonstema var Lillehammer-trippel og Raw Air. Utfordringen var antall 
arrangement samt omfang på søknad til Kulturdept. 

: Videre ble økonomien i NSF diskutert. Derfor avgjørende at Kombinert holder seg på positiv 
bunnlinje. 

: Generalsekretær Stein Opsal har sagt opp. Konstituert gen.sekretær er Ingvild Bretten Berg. 
Hodejegerselskap er Visindi. Forventet ansettelse er primo januar 2019. 
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