
 

       

 

Møte nr 18 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Ullevål Stadion, 19.3 2014,  kl 17.30- 20.00 

Til stede: Inge Oftebro, Bjørg Nyeng Olsen, Paul Einar Borgen, Espen Rian, Gunn Torill 

Hokholt, Peder Sandell og Sverre Rotevatn. 

 

1. Referatsaker 

a. NTG 

i. 4 søkere – ønsker å opprettholde kombinertlinja 

ii. Trenger økonomisk hjelp for å opprettholde satsingen gjennom sesongen 

2014/2015. 

iii. KK mener at NTG kan få ekstra støtte hvis de oppfyller krav fra NSF, for 

eksempel jobbe mot sponsorer, osv.  

 

2. Status sponsorer og økonomi 

a. Sponsorer er i utgangspunktet fulltegnet. 

i. Hovedsponsor går ut april 2018. 

ii. Muligheter for strategiske samarbeidspartnere 

b. Gjennomgang med Marianne ift økonomi  SR/PEB sender ut info til KK så 

fort dette er klart 

 

3. Rapport fra representasjon i skirenn 

a. Solan Gundersen 

i. Omtrent like mange deltagere i år som i fjor (98 deltagere, 14 av disse var 

jenter). 



ii. Veldig bra som alltid. Den justerte formelen ser ut til å fungere. 

iii. Jentekvelden var veldig positiv (ca. 45 jenter). Tilbudet må være der for 

videre jenteklasser. Mailgrupper fungerer best! 

iv. To nye vandrepremier: Kombiskia (flest prosentvis kombiløpere satt opp 

mot hopp sine deltagere) og Jenteskia (flest jenter). 

b. Hovedlandsrennet 

i. Ble flyttet fra Stryn til Lierberget  ble en veldig fin gjennomføring. 

ii. Kombicross ble veldig bra! 

c. Junior NM 

i. Været var en stor utfordring 

ii. Sprint avlyst, flyttet normalen til lørdag og fikk gjennomført en grei 

konkurranse. 

iii. Kombinert ble satt litt i skyggen. 

d. Sochi OL 

i. OL gikk bra ift organisering, transport, hotell, etc. 

ii. Noe småsykdom 

iii. Resultatene ble veldig bra! Bronse, sølv og 2 gull. 

e. World Cup Falun 

i. Norge ble nr2 i nasjonscupen, mye grunnet at norske løpere har stått over 

flere renn, som kan vise seg å være utslagsgivende. 

 

4. Sportslig status 

a. Landslagsløpere: Så å si alle løperne har gitt klarsignal til å fortsette. 

b. Landslagssjef må på plass før neste sesong. 

c. Rekruttering: Rekrutteringen i landet ser ut til å være positiv. Kollenhopp har fått 

opp kombinertaktiviteten betraktelig. 

 

5. Jenteprosjektet 

a. FIS er på banen 

i. Jenteklasser i Shüler Cup i Oberstdorf. PEB kontakter L. Ottesen 

ii. KK må ut med info til media 



b. Tolga ønsker å lage et jenterenn a la Solan Gundersen for jenter 12 til junior. BNO 

kontakter H. Sørli 

c. Det er helt nødvendig å få ut info om jenteprosjektet så fort som over hodet mulig! 

Med bl.a. uoffisielt Jr NM for jenter som senere skal bli et offisielt NM. Det må 

også settes opp egne jenteklasser i både RC og NC. 

 

6. RC neste sesong 

 a. RC hopp går bort 

  i. Regionale cuper, samles til SG og HL. 

  ii. 4 samlepunkter ila sommeren (Storsamlingen, kombinert-skolen, KK- 

                 samling, Snøsamling). På vinteren kan man ha Kombilekene, SG, HL  

                 og evnt to rennhelger med NC (Granåsen og Midtstuen?) 

 

7. Sesongevaluering 

a. Trenerevaluering 3 april. Løperevaluering 4 april. Støtteapparat per tlf/mail. 

b. Evaluering med teamene. Tidspunkt kommer. 

 

8. Sportslig organisering 

a. Hammer gir seg. Alle kontrakter går ut. 

 

9. NM Molde 

a. Paul Einar og Gunn Torill drar oppover. Prøveomg fredag kl1600. 

 

10. Eventuelt 

a. Kombi2022? Motivere kretsene til kretsvise motivasjonsmalinger 8-16år (??) med 

fokus på sosialt og allsidighet. 

 

 

19.3.2014, PBS 


