
 

       

 

Møte nr 17 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Telefonmøte, 10.2 2014,  kl 19.00- 20.30 

Til stede: Inge Oftebro, Bjørg Nyeng Olsen, Paul Einar Borgen, Espen Rian, Peder Sandell og 

Sverre Rotevatn. 

Ikke til stede: Gunn Torill Hokholt. 

1. Referatsaker 

a. Oppfølgingssaker fra forrige møte 

i. Oppdatert referat fra KK 19/11 er sendt ut. 

ii. Salg via andre grener? PEB diskutert med Stein O – dette blir p.t. 

vanskelig. 

iii. NTG – SR i møte med Persson. Per dags dato tre søkere, og en løper i 2.kl. 

Muligheter for å inngå i Mix-Sport a la Basis på Wang. NTG vil i så fall 

inngå et samarbeid med LNC/E.A. Røed. NSF og Røed skal ha møte 14. 

feb ift videre kombinertsatsing for alle løpere på Lillehammer. 

iv. RC – Øvregård og Lein ønsker regionale renn. Hopp ønsker at kombinert 

gjør det samme.  

v. RC Linderudkollen – påmelding på nett, invitasjon rett rundt hjørnet. 

vi. Utstyrskontroll: ingen kontroll resten av vinteren. 

b. Styremøte 4 feb 2014 

i. Rapportert hva president og adm har gjort. 

ii. Jobbet inn mot svensk TV ift doping dok. 

iii. Joakim jobber med salg av samarbeidspartnere til Skiforbundet ”Ski-

Norway” – kan selges for 10’, 20’ og 30’. Alle pengene går rett til 

komite/gren som selger. 

iv. Tiltaksplan Antidoping. 

v. NM 2016 tildelt Tromsø. 



vi. Konsentrerer seg om Trondheim som neste søker til nordiske grener. 

vii. Jobbes med å få inn hovedsponsor til kombinert. 

 

2. Inntektsbudsjett 2014 p.t. og konsekvenser 

a. Budsjett: RS legger frem et utkast til revidert budsjett i løpet av 16. feb. 

b. Konsekvenser: kutte smøreteam, hopptrener/trenere, samlinger, vgs-støtte, fysio, 

lege. 

c. Samlinger burde kuttes først for å kunne opprettholde smøreteamet. 

 

3. Idrettsregistreringen per 10 feb 2014 

a. SR sender ut oversikt til KK. 

 

4. COC – alternativer til Høydalsmo? 

a. Rena/Hernes har kommet med en forespørsel om en ordning med annet hvert år i 

Høydalsmo/Rena.  

b. KK stiller seg positive til dette hvis konseptet utvikler seg til å bli gjennomførbart 

og godt. 

 

5. Kombicross 

a. Reglementet er muligens ikke godt nok dekt i rennveileder. 

i. Arrangørene er ikke bevisste nok ift til flere faktorer. Rennveilederen burde 

utvides med kombicross som et konsept. 

ii. Regelendringer skal gå gjennom komiteene og godkjennes i skistyre. 

Reglementet burde muligens oppdateres. Bjørg og Inge kommer med nye 

forslag til oppdateringer så raskt som mulig. 

 

6. ”Jentetimen” – Solan Gundersen vinterleker 

 a. Eget opplegg for jenter m/foreldre/søsken. 

  i. 12 jenter påmeldt p.t. 

  ii. Ekstra premiering, etc. Egne jenteeffekter? Sekker, luer, osv. 

  iii. KK må informere hva komiteen tenker for jenter i kombinert i årene som 

       kommer. Schüler-Cup, egne samlinger, osv. 



 

7. Sportslig i OL 

a. første konk 12 feb. 10km gunder liten bakke. Løperne kommer seg sakte men 

sikkert i hoppbakken. 

b. Smøresjefen melder om mildvær i løypene. Mulig bruk av kjemikalier for å få 

fastere løyper. 

 

8. Eventuelt 

a. Vandrepremier til SGV  Hvilke kriterier skal gjelde? IO tar dette med JCB. 

b. RC i Lierberget: Landet en løsning som de involverte var fornøyde med. 

 

10.2.2014, PBS 


