
 

       

 

Møte nr 15 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Airsped, Gardermoen, 19.11 2013,  kl 17.00- 20.00 

Til stede: Gunn Torill Hokholt, Inge Oftebro, Bjørg Nyeng Olsen, Paul Einar Borgen, og 

Sverre Rotevatn. Espen Rian og Peder Sandell meldt forfall  

1. Referatsaker 

a. Referat fra forrige KK møte – saker til oppfølging 

i. Oppfølging E. Graff og diskusjon rundt synlighet i media: PE innen 1/12  

ii. Nyheter. Sverre sender pressen korte oppdateringer 

iii. Oppfølging RC Linderud/Lansetløkka: Begge arenaer OK. Hopp ønsker å 

være med og inkludere RC Hopp. Positiv forespørsel, men vil gjøre vår 

gjennomføring vanskelig – med rennavvikling og transport til Kollen og 

World Cup. Hopperne inviteres gjerne som deltakere i RC Kombinert. 

Billetter WCup: PEB sjekker med Kristin S (gjorde dette på Beito i helgen, 

virker lovende). Terminfeste rennet: SR snarest 

iv. Ungdommens HK-renn som RC: Hopp ikke svart. Sanns.vis ikke aktuelt 

b. Referat Styremøte 

i. Noe lavere tilskudd 2014; Post 3 ned for hele NSF, og OLT støtte forventes 

kuttet noe pga at OL da er over. 

ii. PEB varslet underskudd 2013 tiltross for kostnadskutt men at vi ville vente 

til 15/12 med tyngre tiltak for å tilpasse kostnadssiden. 

iii. Øvrige styresaker raskt oppsummert 

c. Referat møte med kretsene 

i. Bjørg: Steinkjer/Nord Trøndelag.  

 Bra fremmøte! 

 Rekrutteringsprosjektet bærer frukter; 53 utøvere (H+K) 

 Krets-Cup: 2 renn/klubb, finale i Steinkjer. 55 jenter og 93 gutter!  



 Kjører jenteprosjekt i hopp – bør hekte på kombinert 

 Den mobile bakken generelt noe mindre i bruk nå 

 De ville prøve å tilby skolen å låne minibakken enkelte skoledager. 

Dette sammen med en påfølgende rekrutteringssamling i 

Steinkjerbakkene hadde de god tro på. Bakken hadde blitt veldig 

mye brukt de dagene den hadde stått i skolegården. 

 Steinkjerbakken skal rustes opp 

 YoungStars kan arrangeres hvis kretsen ønsker det 

ii. GunnTorill/Inge: Vestfold&Telemark. 

 Hopp mest aktive, kun 1 fra Kombinert møtte 

 Anleggssituasjonen bra og nye anlegg planlegges i tillegg 

 Få trenere og dårlig rekruttering til arrangørkorpset. 

 Flere ideer godt mottatt; bruke 14-15 åringer som trenere for de 

yngste. samarbeide med Hopp og Langrenn om kombinertrenn 

 Prosjekt Nanset IL ved Larvik: Gratis masse fra E18 men må få på 

plass 1,5 mill EK innen 1/3 2014. Vi (SR)  kontakter NSF sentralt 

om muligheten for støtte og Inge kontakter hopp vedr RC 

 Young Stars i Hoff-hallen m/JChrB veldig bra; 62 utøvere 

2. Jenteprosjektet 

a. Solan G: BGO vært i kontakt med arrangør.  

i. Sender mail med konkrete forslag til «jente-tiltak» 

ii. «Jentemiddag» fredag etter hopprennet under SG ? IO sjekker Taverna, 

BGO sjekker med arrangør 

iii. GTH mailer til kretsene for å få oversikt over antall utøvere/årsklasse 

iv. «Vandre-ski» ? Fks til krets med størst % andel kombi-løpere eller størst % 

andel jenter i kombinert ? SR sjekker med Jan Chr B vedr tilgang gammel 

ski. 

b. HL: GTH vært i kontakt med arrangør. Viktig å synliggjøre jenteklassene. 

3. Budsjett 2014 

a. Første utkast til kostnadsbudsjett skal leveres 28/11 ! SR legger opp til kutt; 1 

stilling, samlinger A-lag, Noe YoungStars og noe på utstyrssiden. Alternative kutt: 

Team-støtte. Konsekvenser må utredes før dette gjøres. 

b. Åpne spm: OLT støtte 2014 til smøresjef og fysio 

c. Inntektssiden: Prospektlisten tom. PE kontaktet Erik R og Stein O om dette 



 

24.11.2013, PEB 


