
 

       

 

Møte nr 3 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Regulært møte, Bjørns Kro Lillehammer 

  15.09.2012,  kl 15.30-19.00 

Tilstede: Bjørg Nyeng Olsen, Gunn Torill Hokholt, Inge Oftebro, Sverre Rotevatn og Paul 

Einar Borgen. 

Fravær: Espen Rian (ferie) og Peder Sandell (trener/samling) 

 

1. Referatsaker  

a. Referat fra KK møtet 14/8. Gjennomgang av avtalte tiltak. Gjenstår: Få KK 

referatene på hjemmesiden.   Ansvar: SR  Frist: Snarest. 

b. Referat fra Styremøte 31/8-1/9 Paul Einar gikk gjennom de viktigste sakene som 

berører kombinert inkl økonomi og markedsarbeide. 

c. Referat fra møter med NSF Adm/Marknad/Kommunikasjon Sverre refererte 

fra møter siste uken med de nyansatte Espen Graff (Kommunikasjon) og Trine 

Follestad (Markedsansv) samt arrangementavdelingen og Ivar Stuan.  NSF adm er 

meget motiverte for å støtte kombinert i arbeidet med å skaffe flere sponsorer og er 

allerede i gang sammen med SR. 

 

2. Handlingsplan Kombinert.   

Handlingsplanen 2010-2014 revidert både med tanke på å luke ut det som ikke er relevant 

lenger og sørge for at den harmonerer med NSF’s Strategiplan 2012-2016. Spesielt ble 

Bredde/rekruttering, Arrangement og Kompetanseheving diskutert. Inge ga en fyldig 

redegjørelse for arbeidet for å styrke RC med ressursgruppe av foreldre og samarbeid med 

rekrutteringsansvarlig Jan Chr Bjørn og Cup-koordinatorene.  

Det som nå gjenstår er finredigering av hvert ansvarsområde samt prioritere tiltakene. KK 

ansvarlige for hvert område sender sine nye versjoner inkl prioritering av de 3 viktigste 

tiltakene for kommende sesong til Paul Einar (SR tar ”Toppidrett”)  Frist 1/10  

”Arrangement” sendes til NC og RC koordinatorene for uttalelse.  PE  Frist 16/9 



 Tiltak i tillegg: 

- skaffe bedre grunnlag for å håndtere temaet yrkesfaglig utdanning/kombinert GTH  

- få oversikt over hva som er gjort i arbeidet med trenerutdanningen/Trenerstigen GTH 

- gjøre arrangørveilederne bedre tilgjengelig (fks under egen Arrangement fane) ER  

 

3. Diverse  

i. Sponsorsituasjonen – KK ga tilslutning til arbeidet som nå pågår i 

samarbeid med NSF sentralt 

ii. Budsjettkonsekvenser av manglende sponsorinntekter – KK ba Sportssjef 

komme tilbake med forslag til konkrete kostnadskutt gitt at det ikke 

kommer nye avtaler på plass innen 7/10.  Frist: 1/10  

iii. Dommerkostnader – deles med hopp i tilfeller hvor renn går sammen og 

det utarbeides et forslag til en max-støtte - ordning til arrangør ved rene 

kombinertrenn 

iv. Arrangør-støtte NC – utgår ettersom KK allerede støtter arrangør gjennom 

NC koordinator ordningen og vil gi støtte til dekning av dommerkostnader. 

v. Samarbeid med NSDL fremover – KK ser betydningen av å ha tett og gode 

relasjoner til NSDL og vil se hvordan dette best løses i den nye 

organisasjonsstrukturen (hopp/NSDL). BNO kommer med forslag til neste 

KK møte 

vi. Eventuell legalisering av høydehus – KK mener at forbudet bør oppheves 

og PE melder dette inn til Styret 

 

16/9 2012 PEB 


