
       

 

Møte nr 2 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Regulært møte, NSF Ullevål 

  14.08.2012,  kl 16.30-18.30 

Tilstede: Bjørg Nyeng Olsen, Gunn Torill Hokholt, Inge Oftebro, Peder Sandell, Sverre 
Rotevatn, Harald Blakseth (NSDL) og Paul Einar Borgen. 

Fravær: Espen Rian (jobb) 

 

1. Referatsaker  

a. Referat fra Fagmøtet. Gjennomgått og mindre korrigeringer gjort. Peder 

renskriver og strukturerer referatet, - sender ut til KK før det legges ut til signatur 

og på nett. 

b. Referat KK-møtet i juni. Gjennomgått og små tilføyelser gjort. Korrigert referat 

sendes ut av PEB og Sverre legger ut på hjemmesiden.  

2. Oppdatering; nytt fra hvert område 

a. Bredde: Støttegruppe med foreldre etableres under RC på Raufoss og Schüller-

Cup. Ø-vik samlingen OK tiltross dårlig vær.    

b. Toppidrett:  

c. Arrangement: NC avholdt i Trondheim og Oslo. Godt gjennomført i Trondheim, 

litt rotete i Oslo. Justerte terminlister gjennomgått, NC i Holmenkollen/Midtstuen 

forskyves og tar over for NC/Kombilekene medio februar. Kombilekene vil bli 

forsøkt arrangert til sommeren.  

d. Anlegg: Invitasjon til åpning av nye Knyken 1/9. PEB er på styreseminar, Bjørg 

representerer KK. 

e. Informasjon/Kommunikasjon: Helsider med Jørgen G og om Steinkjer-anlegget 

i Adressa, stor reportasje om Mikko K i Aftenposten.  

f. Organisasjon: Morten Enger engasjert som RC koordinator, Jan Chr Bjørn 

engasjert videre innen rekrutteringsarbeid. Per Tommy Enger blir kombinerts 

representant i Hopp’s terminlisteutvalg mens Morten Enger går inn i Hopp’s 

utdanning/utviklingsutvalg 



g. Økonomi: Samtaler om del-sponsorat med aktuell aktør. Konklusjon ventes neste 

uke. Sonderinger mot mulig aktuell hovedsponsor så vidt i gang. Møte med 

landslaget om økonomisk status, spørsmålet om frigivelse av eget merke og salg 

av Støttespiller-medlemskap. Utøverne vil få 50 % av det de får inn ved salg av 

Støttespiller 

3. Diskusjonssaker  

a. Frigivelse av merke/logoplass til A-lagsløperne? Ut fra forventningene om at KK 

skal bli full-solgt i løpet av høsten vi ikke merke frigis. Et annet moment er at 

budsjettet som ligger til grunn for satsingen bl.a. på toppidrett i kombinert 

forutsetter større sponsor-inngang enn det frigivelse av merke vil kunne gi. Det vil 

bli tatt en ny vurdering ved utløp av 2012 hvis kombinert innen den tid fremdeles 

har usolgte merker. 

b. Handlingsplan Kombinert vs NSF’s Strategiske plan. Neste møte på Sjusjøen i 

september blir et arbeidsmøte hvor handlingsplanen revideres i lys av NSF’s 

Strategiske plan for å sikre at de samstemmer. De viktigste tiltakene innen hvert 

område spesifiseres.  

c. Nestleder. Espen Rian valgt til nestleder. Paul Einar melder inn til 

administrasjonen og NSF Styre.  

4. Diverse 

a. KK var representert under Oslo Grand Prix (Glava) i forlengelse av KK møtet ved 

Bjørg, Espen og Paul Einar. Sverre, Kristian H, Mikko og Jan Chr. B var også 

tilstede 

5. Tiltak/Forberedelser 

a. Paul Einar orienterer A-laget om vedtak i sponsorat-saken.   Frist: 15/8  

b. Sverre sender ut vervebrosjyrer for Støttespiller-ordningen til medlemmene i 

dagens og de to foregående KK’ene    Frist: 17/8 

c. Alle forbereder innspill med forslag til justeringer innen sine ansvarsområder til 

neste møte på Sjusjøen. Ref 3b.      Frist 14/9 

d. Espen har meldt forfall og oversender sine innspill til Paul Einar innen 7/9 

 

Paul Einar 


