
 

       

 

Møte nr 14 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Telefonmøte. 

  21.10 2013,  kl 19.00- 20.30 

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

Olsen, Sverre Rotevatn og Peder Sandell. 

 

1. Jenteprosjektet 

a. Jenteklasse i alle renn – dette må inn i innbydelsene. GT og BNO forfatter et 

skriv. Hva har klubber, krets, etc., gjort? Hva kan vi dele ut til kombinert-Norge? 

SR sjekker om det er mulig å skaffe noen midler til dette.  

b. SG/HL – kontakte arrangører ift hva de gjør for jenteløperne. GT/BNO sjekker 

opp dette, samt kontakter jenteutøvere som har sluttet de siste årene, og hvorfor de 

har sluttet. 

 

2. Representasjonsoppgaver KK sesongen 2013/2014. 

a. Mulig bare PEB til Beito. 

b. WC Lillehammer skal GTH, PEB. 

c. IO skal til HL og til SG sammen med BNO/GTH. 

d. WC i Granåsen stiller BNO, ER. 

e. WC Holmenkollen – PEB + evnt flere fra KK. 

f. Mo i Rana – Jr NM: ER. 

g. NM Molde – GTH, PEB. 

 

3. Sponsorsituasjonen 



a. Glava klar som delsponsor. Ingen endring ift hovedsponsor – marked følger opp 

ila uka med mulige interesser. Kun 1 mnd til sesongstart. 

b. SR og PEB har hatt et møte med generalsekretæren ift hjelp fra sentralt hold. 

c. Statusmøte 22. okt med marked. 

d. Sponsor på hoppski frigitt til utøverne. 

 

4. NRK og TV2. 

a. SR og JCB skal i møte med TV2 22. okt. 

b. Espen Graff, Pål Gordon Nilsen; Hvorfor får ikke kombinert-Norge bestemme 

egen ekspertkommentator? Ekspertkommentator i NRK gjør ikke mer enn 

nødvendig… Burde NSF kombinert sende inn ”nyhetsbrev” før hver konkurranse? 

c. ER distribuerer ut til media før hver konkurransehelg? Kontakter SR om det 

og lager en mal. 

 

5. Referatsaker div møter siste tiden 

a. Oslo/Akershus skikretsmøte: GTH og PEB var tilstede. OSK/ASK har ett møte i 

året. Vekslet ideer/tanker/prosjekter, etc. 

b. IO skal på kretsmøte i Vestfold/Telemark 5. nov. Mulig GTH har anledning.  

c. Fossum Flyers: Møte med langrennsgruppa. 100 utøvere per årsklasse. Veldig 

imøtekommende – klare for å legge til rette. Hvis denne modellen fungere kan 

dette spilles inn til andre klubber. 

d. RC terminliste er spikret. Ett kombinertrenn per RC-helg (lørdager). FIS 

youth/alternativ RC-avslutning – skiforeningen er positive til det, men dette 

kommer for raskt denne vinteren. Skiforeningen ga tilbakemelding om at KK 

burde begynne å jobbe mot dette for sesongen 2014/2015. 

e. KK burde jobbe for RC-avslutning. PS sjekker med Kjelsås IL og Langsetløkka 

ift gjennomføring av kombinert langrenn. IO tar tak i Linderudkollen. SR 

snakker med PTE ift TD, arrangør, dommere, osv. 

f. Ungdommens Holmenkollrenn i Hopp og Kombinert 10-11 januar 2014. Skal 

dette bli et RC renn? Langrenn i Midtstulia? SR hører med T. Øvregård i NSF 

Hopp. 

g. Langrennssamling for aldersbestemte klasser blir noe av på Nordseter. Så langt 16 

utøvere påmeldt. 

 

6. Idrettsgallaen 

a. Kombinert har ingen kvalifiserte nominerte. Avventer.  
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