
 

       

 

Møte nr 16 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Telefonmøte, 7.1 2014,  kl 19.00- 20.40 

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

Rian, Peder Sandell og Sverre Rotevatn.  

1. Referatsaker 

a. Referat Styremøte 

i. Tildeling av HL i 2015 til Botne. 

ii. Kongepokaler 2014: Ikke kombinert. Kongepokal til WC-vinner i 

kombinert i Kollen. 

iii. Budsjettdiskusjon: Kombinert sagt å ha positiv egenkapital etter 2013. 

PEB følger opp. 

b. Referat KK 19.11 

i. Referatet har vært ute til kommentarer. PEB sender ut oppdatert referat. 

c. Møte med OLT før jul 

i. Diskutert OL-uttak. 

ii. Lagt frem kombinert sin økonomiske situasjon. 

iii. OLT veldig positive til støtteapparatet for 2013/2014. 

 

2. Nytt fra hvert ansvarsområde 

a. Bjørg. 

i. Storm skapte problemer for NC arrangør i Trondheim, resulterte i litt kort 

runde. Til tross for utfordringer med vær, føre og kort løype, så ble det 

gjennomført to gode renn. 

ii. Prøver å få tak med Alvdal uten å få kontakt ift SL og jenteprosjekt. BNO 

fortsetter å ta kontakt. 



b. Gunn Torill. 

  i.  

c. Espen. 

  i. TV2 har prøvd å få tak i Moan uten hell. 

  ii. Prøvd å kontakte Nord-Trøndelag ift Youngstars uten å lykkes. 

  iii. Fulgt opp nettsiden og prøvd å pushe på der. 

  iv. SR og JCB kontakter Clas Tommy ift pressemeld på www. 

d. Inge. 

i. Lite snø  vanskelig å jobbe med rekruttering. 

ii. Etter snøsamlingen på Nordseter har forholdene heller vært dårlig. Flere 

RC-renn avlyst. 

iii. Tilbud til de eldste RC-løperne gjennom NC, men ingenting til yngre 

utøvere pga vær/snø. 

 

3. Økonomi 

a. Frikjøpe hos alpin/langrenn? Har ikke hørt noe enda. PEB kontakter Stein. 

b. Vanskelig å lykkes inn mot bedrifter, selv om mange jobber med saken. 

c. Ingen regnskapsrapporter å legge frem foreløpig. 

 

4. RC 2014/2015? 

a. Hva tenker hopp? 

i. Hopp ønsker færre RC-renn og flere lokalrenn. Mindre tid på reising og 

mer tid på aktivitet. Kombinert har en litt annen utfordring pga mange 

færre deltagere. 

ii. Tankene er gode, men selv ikke hopp store nok til å gi gode nok tilbud 

lokalt opp til 16år? Inge; beholde en landscup med de eldste utøverne? 

iii. RC kombinert arrangeres des, jan, feb? En god løsning for kombinert 

kunne være 3 RC helger ila vinteren, noe som er færre enn i dag. For å 

korte ned dagen: vurdere å snevre inn RC til kun å gjelde 14-16 år (dvs 

ikke lengre 13 år + fast 

klasse for 12 år, de "tvinges" til å konkurrere i lokale renn/cuper).  SR 

diskuterer en  slik modell med Hopp/Tore Ø. Kanskje det kunne vært et 

kompromiss som også hopp kunne lande på.. 

Det ansees det best om vi kan få til en felles modell H+ K. Hvis Hopp 



likevel velger å legge ned RC, vurdere om vi skal opprettholde 

vår cup som idag. Det har bl.a. en positiv effekt ifm pkt iv. 

iv. Kan gi kombinert en større mulighet til å arrangere storhelger for 

kombinert-Norge (13år til senior). 

v. SR tar dette videre med T. Øvregård. 

 

5. Utstyrskontroll – innspill fra HK 

a. Utstyrskontrollører fra hopp kommer ikke til å gjennomføre kontroll i 

kombinertrenn. 

b. SR sender svar til HK. 

c. SR tar kontakt med PTE ift videre gang med utstyrskontroll i kombinertrenn. 

 

6. Mikko ift NM. 

a. Invitert til Japan under NM i Molde. Ønsker å dra til Japan. 

  i. SR sjekker opp om det er mulig å ta dette til et annet tidspunkt. 

 

7. Idrettsregistrering 

 a. Fordeling av kretser: 

  i. PEB sender ut oversikt over hvem som har ansvar for de forskjellige  

     kretsene. 

  ii. Frist til 20. jan. 

 

8. Eventuelt 

a. Problematikk rundt NTG. Hva skjer neste år, osv? SR følger opp med Person. 

b. Neste møte mandag 10. Feb kl19 – tlf-møte. 

c. IO snakker med JCB ift å terminfeste avslutningsrenn i RC Linderudkollen. 

 

 

7.1.2014, PBS 


