
       

 

Møte nr 1 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Regulært møte, NSF Ullevål 

  03.07.2012,  kl 17.00-19.15 

Tilstede: Bjørg Nyeng Olsen, Gunn Torill Hokholt, Inge Oftebro, Espen Rian, Sverre 
Rotevatn (deler av møtet) og Paul Einar Borgen. 

Fravær: Peder Sandell – på samling, 

 

1. Presentasjon – bli kjent 

a. Sverre orienterte om sportssjefens oppgaver vs det sportlige apparatet, sponsorer 

og KK samt hva sportssjefen ikke skal forventes å løse. I tillegg gjennomgang av 

sponsorsituasjonen og budsjett ut 2012. Støttespiller-”sponsorater” er et tillegg 

som vil kunne finansiere utøverstipendene. 

b. Før Sverre måtte gå ble utøvernes mulighet til å disponere eget sponsormerke 

diskutert. Bakgrunn:  All logoeksponering er KKs eiendom men de siste årene har 

1 merke blir frigitt for utøverne under bestemte kriterier for minstebeløp og 

fordeling av salgsbeløp hvor båre team og KK skulle ha en andel. Siste vinter var 

alle merker solgt av KK og utøverstipend ble innført for å bedre 

landslagsutøvernes økonomi. Utøverstipend er videreført i årets budsjett. Samtidig 

er ikke alle merker solgt av KK og utøverne etterspør om de kan selge eget merke 

tiltross for utøverstipendet. KK diskuterer dett på møtet 14 august og gir 

tilbakemelding til utøverne innen 20/8.  

Sverre sender ut vervebrosjyrer slik at hver av KK medlemmene kan spre dette i 

sine nettverk.        Frist: 1 august 

c. KK medlemmene presenterte seg;  

i. Bjørg: Lederansvar i ISS. Lang fartstid i Byåsen/Granåsen og 2 år i KK. 

Sønn i NC alder 

ii. Gunn Torill: lærer på idrettslinje Oppegård VgS. Bakgrunn fra orientering. 

Sønn i NC alder 

iii. Ole: Hydro. Sønn i RC alder 

iv. Espen: Elektrikerlærling. Bakgrunn som mangeårig WCup løper kombinert  



v. Paul Einar: Import og salg av treningsutstyr. 7 år i KK hvorav 4 som leder 

 

2. Gjennomgang av KKs oppgaver og arbeidsform 

- Blanding av regulære møter på Ullevål og Gardermoen samt under KK samlingen i 

september. 

- Gjennomgang av de 6 prioriterte områdene KK (og NSF) deler arbeidet inn i samt 

handlingsplan Kombinert 2010-2014. Strategisk plan NSF 2012-2016 sendes ut av 

Sverre.         Frist 1 august  

3. På plass for kommende sesong 

a. NC koordinator Per Tommy Enger og RC koordinatorer Morten Enger er engasjert  

b. Rekrutteringsansvarlig Jan Chr Bjørn  

c. Oppfølging av landslagsutøverne mellom samlingar og renn: BK og Even A Røed 

d. 2 sponsorer; Glava og Norsk Tipping, 3-4 mangler 

e. NC terminlasten mer eller mindre klar. RC terminlisten påbegynt men ikke klar 

Terminlistene slik de er p.t. sendes ut av Sverre   Frist 1 august 

 

4. Organisering av KK kommende periode: 

  Funksjon Ansvarsområder 

   

         

Paul Einar Komitéleder Rammevilkår, Toppidrett, Internasjonalt, Ledelse/Organisering/Styring 

      

Gunn Torill   Bredde/rekruttering, evt arrangementkontakt/terminlister i samarbeid m RC koordinator. Utdanning 

      

Inge   Rekruttering, kontakt mot RC miljøet, foreldregruppa, samarb m RC koord 

      

Bjørg   NSDL, Anlegg, Regelverk 

      

Espen   Informasjon/Kommunikasjon, Bindeledd mellom komite, team og krets/klubb, 

      

Peder Utøverrepr. Innspill fra utøver/trenersiden, prosjekter, referent 
      

      

Sverre Sportssjef Overordnet sportlig ansvar. Økonomi og sponsoroppfølging. Videreutvikling av kombinert som produkt 

      

Per Tommy NC koord. Kontakt med arrangørene før, under og etter NC renn. Resultatservice. Terminliste NC 

Morten RC koord. Kontakt med arrangørene før, under og etter RC renn. Bistå arrangør. Terminliste RC 

 

 



 

 

5. Møter til høsten. Her trenger jeg tilbakemeldinger ettersom mange møter er lagt til 

weekeend i stedet for ukedag pga muligheten til å kombinere med andre 

arrangementer.  

Tirsdag 14/8: Agenda med møtetid og sted bestemmes primo august. Samme dag/kveld 

arrangerer Glava sykkelritt i Oslo og har invitert oss. Vi ser om vi klarer å 

kombinere 

Lørdag 15/9 I forbindelse med Sjusjø-samlingen 

Fredag 26/10: Møte kvelden før Høstmøtet (møte m/kretsrepresentantene) 

Lørdag 24/11: I forbindelse med WorldCup på Lillehammer 

Tirsdag 4/12: Siste møte i 2012 

 

10/7  2012 PEB 


