
 

       

 

Møte nr 12 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Telefonmøte. 

  13.08 2013,  kl 19.00- 20.30 

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

Olsen, Peder Sandell og Sverre Rotevatn. 

 

1. Referatsaker  

a. Gjennomgang av forrige KK-møte. 

 

2. Sommersamlinger 

a. Storsamlingen i Midtstuen 

Storsamlingen i Midtstuen hadde ca 300 påmeldte. Variert program, hopping hver dag. 

Stort engasjement. Dårlig vær; regn og vind. Litt liten ”kombinertprofil”. 

Tilbakemeldinger på at det ønskes for eksempel rulleski i en sånn uke  fulle dager er 

en utfordring. Vanskelig å rydde plass til kombinerttrening, men kombinert kan gi ut 

et tilbud for de som ønsker det? 

b. Kombinertskolen i Granåsen 

Kombinertskolen var en kjempe suksess!! Sportslig veldig bra. Faglig spennende; 

Frode Moen, Mikko Kolslien, Kristian Hammer. Så og si alle bodde på Heimdal vgs. 

Gode tilbakemeldinger. A-laget synes det var fint å kunne bidra litt tilbake! 

 

3. Status sportslig 

a. A-laget er friske og raske alle mann. Liten fingerskade på Mikko. Gode 

resultater/tester på utøverne; nye rekorder på flere av gutta, både løp og rulleski. 

Burde være flere som pusher A-laget under i fra. 

 



4. NISO 

a. Hatt et møte i begynnelsen av august med lederen i NISO. Konstruktivt. De ønsker 

muligheter slik at løpere og NSF kombinert blir fornøyde. Spør etter flere 

inntektskilder for løpere? Sponsormerker, osv. 

b. Utøverne skal få en avklaring, senest 1. oktober. 

c. Utøvere som skaffer sponsor til NSF kombinert, vil få en del av midlene. 

 

5. Oppfølging kretser 

a. PEB sender ut brev til kretsene ift høstmøte/KK-representasjon ute i kretsene. Den 

største andelen av kretser avgjør om det blir høstmøte eller KK-representasjon. 

KK følger opp de kretsene som ikke gir lyd fra seg.  

 

6. Eventuelt 

a. ME trukket seg som RC-koordinator. JCB har vært i kontakt med G. Næsvold og 

A. N. Olsen. JCB er på ballen og jobber med saken. IO følger opp. 

b. RC burde ha et variert langrennstilbud med fellesstart, normal, etc. 

c. FIS-youth i Holmenkollen/Midtstuen ifm WC. Hva er status her? Skal det skje 

denne vinteren, burde rennet inn i terminlistene ganske raskt? SR sjekker opp med 

hopp hva de gjør. 

d. Kombicross i HL. SR hører med Ø. Lunde hva som skjer videre. 

e. Jenter og kombinert. PEB skriver en innstilling til L. Ottesen og FIS med et ønske 

om et kombinerttilbud til jenter. Et jentetilbud burde settes i system i Norge fra HL 

og oppover. BNO og GTH kommer opp med Idéer rundt temaet til neste møte. 

f. KK-møte 16/9 blir på OSL. 
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