
 

       

 

Møte nr 7 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Ullevål Stadion 

  22.01 2013,  kl 17.30- 20.00 

 

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

Forfall:  Bjørg Nyeng Olsen (sykdom), Peder Sandell og Sverre Rotevatn (reise) 

1. Referatsaker  

a. Rapport fra det siste KK møte. Ikke skrevet;         ER/PEB skriver til neste møte 

b. Rapport fra markedsmøte 18/1 – referat gjennomgått   PEB.  

2. Oppdatering – hva har skjedd siden sist – se egen rapport til Skistyret 

3. Budsjett 2013 

a. Kun grovtall oversendt 

b. Budsjett godkjent med sportslig organisasjon uendret, løperstipend fryses 

fremdeles og samlinger budsjetteres i 0. Revidert budsjett utarbeides i april/mai  

4. Arrangement: Utrede alternative tidspunkt NM 

a. Delt: 1 åpning/Beito 2 avslutning sammen med Hopp 

b. Individuelt sammen med Hopp del 2 

c. Som nå 

d. Alt i forbindelse med NC/RC avslutningen 

e. Sommer-NM 

Konsekvenser for mediadekning, arrangør, ramme for de nest beste, økonomisk for de 

beste, omdømme for kombinertsporten etc. Prosjektgruppe: Bjørg, Gunn, Espen.  

Frist 1 uke mars 



5. NM 2015 – innstilling/vurdering av søkeres 

a. Kun Selbu/Byåsen og Lygna/Raufoss ble vurdert kvalifisert som NM arrangør. Av 

disse 2 prioriterer KK førstnevnte pga interesse og villighet til å bygge oppunder 

kombinertsporten i regionen. 

b. Ål/Vikersund og Røros/Rena har etter KKs mening for lang kjørevei mellom 

langrenn og hopp til å representere et samlet NM-sted og Fauske har etter KKs 

mening for liten erfaring og for usikre anleggsforhold til å være en kvalifisert 

kandidat. I tillegg har søkeren hittil vist svært liten interesse for kombinert og ikke 

tatt initiativ til å påta seg kombinertarrangement.   

 

6. Utøverstipend – fremdeles frosset ? Ja, inntil videre 

7. Eventuelt 

a. Sommersamling 

i. Midtstua eller andre anlegg utredes. Landslag som trenere. Innkvartering, 

Bespisning, Program for foreldre/klubbtrenere, Sosialt program, Sportslig 

program.  Inge O er prosjektleder 

b. Sesongavslutning i Kollen lørdag 16/3 

i. PEB holder i dette sammen med SR, FIS og Skiforeningen. SponsorLink 

som teknisk arrangør. Oppdaterer KK løpende 

c. NRK kommentator kombinert 

i. Lite nerve i kommentering og KK stiller spørsmålstegn ved forberedelsene 

før renn (?). PEB diskuterer med Espen G hvordan vi kan få styrket 

sendingene. Bistand i boksen av fks sportssjef/landslagssjef, live ticker FIS 

på PC  ? Samarbeid m InFront om objektive intervjuer$ når NRK ikke er til 

stede selv ? 

d. NRK-søknad om Solan G dekning/fremtidens helter (deltakere i 2022) sendes. 

Inkluderer info om planene for et ”Youngstars Kombinert” i Kollen. Espen følger 

opp, Inge vil være til stede i Alvdal 

 

22/1 2013, PEB 

 


