
 

       

 

Møte nr 5 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   På Bjørn’s, Lillehammer 

  24.11.2012,  kl 14.30-16.30 

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

Einar Borgen. 

Fravær: Peder Sandell (jobb) 

1. Referatsaker  

a. Rapport fra det siste styremøtet v/PEB 

b. Rapport fra Høstmøtet – ikke gjennomgått. Alle leser gjennom og sender sine 

kommentarer til PEB innen mandag kveld 26/11. PEB syr sammen og sender SR 

for utsendelse til kretsene samt utlegging på hjemmesiden.  

2. Oppdatering – hva har skjedd siden sist 

a. Espen/Informasjon & Kommunikasjon: NRK kontaktet mtp reportasje av Solan G. 

NRK 1 kan være aktuelt som nyhetssak men de må da kontaktes noen dager før 

lekene. NRK3 skal også kontaktes igjen. TV2 sjekket men vanskelig å få til. 

Rennveleideren legges ut så snart alle i KK har gitt feedback til Bjørg (senest 

fredag 30/11) som oppdaterer og sender Espen 

Espen vil gå gjennom alle rullemenyene på hjemmesiden og gi Jan Chr. B. 

informasjon om hva so må rettes opp. 

b. Bjørg/Reglement: Rennveileder sendt ut og ferdigstilles etter feedback kra KK (se 

(a). Reglement oppdatert. Begge deler sendes til Per Tomme Y og Morten E for 

videre-distribusjon til arrangører 

c. Gunn Torill/Kompetanse: Ikke noe nytt siden sist 

d. Inge/Rekruttering: Invitasjonsmal for kretscup sendt kretsene. Ingen 

tilbakemelding ennå. Purres per telefon tidlig desember. 

Foreldregruppa i gang. Litt kluss rundt rennprogrammet for RC i Hurdal er ordnet. 

Dialogen med RC Hopp skal skje gjennom Morten E og forslag til endringer bør 

tas oppå i god tid før rennene.  



e. Sverre&Paul Einar/Rammevilkår: 3 nye avtaler siste uken; Helgelandkraft 

delsponsor, Fjordland strategisk samarbeidspartner og Glava økt engasjementet til 

hovedsposorat. Alle 3 frem til våren. 2 andre aktører er i dialog men et stykke fra 

avtale. Vi har 2 delsponsorater  (m/logoeksponering) å selge. 

3. Budsjett 2013 

a. Med inkludering av de nye avtalene samt 50 % av usikre avtaler for 2013 ender vi 

på 6,5 mill i inntekter hvis vi fører 100 % av de nye avtalene på 2013. Det 

innebærer at vi til kommende skistyremøte 6/12 må legge frem et matchende 

kostnadsbudsjett samt hvilke kostnadskutt dette innebærer og synliggjøre hvilke 

konsekvenser dette vil få. Aktiviteter på 2012 nivå krever kr 7,8 mill. Sverre 

utarbeider og sender KK kommende uke.  

Mulige tiltak: 

i. Intensivere arbeidet for å få solgt de siste delsponsoratene 

ii. Søke OLT om dekning av fysio også i 2013 

iii. Økt støtte til bl.a. høydesamlinger 

iv. Vurdere bemanningen 

v. Diskutere dekning av deler av lønn for rekrutteringsansvarlige med NSF 

sentralt 

vi. Kutt i utøverstipend 

4. Diverse 

a. NM vs World Cup: Utøverne ønsker at World Cup prioriteres. Regelen har vært at 

løpere ikke skal til World Cup hvis det kolliderer med NM. KK besluttet at vi 

likevel kan sende 1 eller 2 til World Cup under følgende forutsetning: 

i. Er blant de 5 beste på World Cup rankingen ved inngang til NM uken 

ii. Har en reell mulighet til seier sammenlagt i World Cup. 

PEB kontakter NM arrangøren før årsskiftet for å informere om dette. SR informerer 

utøvere og trenerteamet i løpet av de første ukene.  

KK ønsker primært at slike kollisjoner unngås fremover og det kan kun skje hvis NM 

legges utenom World Cup sesongen. SR sonderer mot arrangement-avdelingen for ¨å 

se hva som er mulig – gitt at vi vil ha NRK dekning av NM. 
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