
 

       

 

Møte nr 8 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Telefonmøte 

  12.03 2013,  kl 19.30- 21.00 

 

Til stede: Gunn Torill Hokholt, Inge Oftebro, Paul Einar Borgen, Sverre Rotevatn, Bjørg 

Nyeng Olsen og Peder Sandell 

Forfall:  Espen Rian (Reise) 

1. Idrettsregistrering 

a. Overkant av 2000 registrerte. Sannsynligvis noe feilregistrering, må jobbes hardt 

for å unngå nedgang neste år.  

b. Klubblistene må også vaskes neste år, flere ikke-eksisterende klubber. Kretsansvar 

2. NM i fremtiden. 

a. Rapporter fra Teamene – hvordan de ønsker NM i fremtiden. 

b. NM tidlig på sesongen tilknyttet langrennsåpningen på Beito, eller slik NM 

arrangeres per dags dato. 

c. Lillehammer ikke gitt tilbakemelding. 

d. Booke møte med arrangementsavd NSF på våren ift veien videre. 

3. Rapporter VM, NM, Jr NM, Solan og HL. 

a. Jr NM: Godt arrangement. 21 deltagere. Uheldig håndtering ift jury og 

utstyrskontroll ift disk. 

b. HL: Spesielt renn. Dårlig vær. To tellende omg som talte for flere renn hver. Godt 

gjennomført tross krevende vær. Kombicross hadde 28 deltakere. Bør få  

fullverdig status som HL-renn for å få med alle. Noen sto over for å lade opp. 

Holdningsendring må på plass. Tema på sommer/høstsamling ? RC koordinator 

bør være tilstede. 



c. Solan: Kjempe bra! Deltagerrekord: 105 deltagere! 16 jenter og 89 gutter. 

Poengdiskusjon på lagledermøte ift løypelengde. IO tar dette videre. RC 

koordinator bør være tilstede 

d. VM: Under par ift målsettinger og ambisjoner. De to store profilene var syke i 

forkant – kan ha påvirket resultatene. To konk med dårlige ski – spesielt første 

individuelle og Team Sprint med Mikko og Magnus M. Ambisjon: 3 medaljer og 1 

gull; endte med 1 sølv. Grundig evaluering etter sesongen;  Treningsopplegg/ 

skipark/ glid 

4. Status sponsorarbeid 

a. Reforhandle avtaler: Glava og Helgelandskraft. Norgeshus har avtale et år til men 

opsjon på å kunne tre ut nå. 

5. Avslutning Kollen 

a. Sporten lørdag kveld. KK, utøvere, trenere, støtteapparat, sponsorer og inviterte 

gjester; Middag fra kl18-20. Utlendingene kommer kl20. 

b. Verter fra Skiforeningen hjelper til. DJ, bonger, etc.. PE og SR har innlegg, Ole 

Martin S takker for maten. 

6. Eventuelt 

a. Jenteklasse i Schüler Cup? Innspill til FIS? Basert på økende jentedeltagere i Solan 

Gundersen Vinter Leker (16stk). 

b. Avslutning i Trondheim: Sverre, Bjørg, Inge og Peder er der. Evaluering av NC. 

c. Premiering NC/RC avslutning Trondheim: Sjekker, sammenlagt, osv..BNO, IO, 

SR 

d. Div temaer må diskuteres ved neste møte (30 april). Feks sommersamling 

tilknyttet NC?, COC, informasjonstrøm, etc. 

 

12/3 2013, PBS 

 


