
 

       

 

Møte nr 9 Tingperiode 2012 – 2014 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Ullevål 

  30.04 2013,  kl 17.00- 20.30 

 

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

Nyeng Olsen, Espen Rian og Peder Sandell 

1. Rekruttering til Team 

a. Økt teamstøtte – forutsetter KK-godkjent plan fra teamene og nøye rapportering 

for hvordan disse midlene brukes mot rekruttering under 12 år. 

 

2. Referatsaker; evaluering og styremøte 

a. Styremøte: Sendt ut på forhånd,- kjapp gjennomgang. 

b. Evaluering: Utøvere: Løperne ønsker flere felles økter. Klarere regler og linjer. 

Ønsker flere hopp, kontinuitet, og snøsamlinger. Målsettinger: Beste lag i verden.  

 

3. Økonomi og sponsorer 

a. Hatt møter med flere sponsorer, Norgeshus og Helgelandskraft. Må planlegge flere 

møter med andre sponsorer, Glava og Fjordland. 

b. Tine (3 årig) og Norsk Tipping er kontraktsfestet. 

c. Ansettelse i NSF skal jobbe mot kombinert og freestyle med sponsorer. 

 

4. Gjennomgang av hvert ansvarsområde for 2012-2013. 

a. Bredde og rekruttering: 



Rekruttering fra langrennsmiljøer: Høre med kretsene på høstmøte 2013, dvs 

erfaringer ?. 

Kretscup under 12år: PRC sendt ut til kretser. Hvem har gjennomført/ikke ? 

Helårs RC Kombinert: liten sommer-RC 2012, ønske om flere rulleskirenn. 

Økt samlingsprogram: KK-samling, Kombi-camps, Young Starts. 

Viktigst neste sesong: Kortere RC-dag. Avklare FIS Youth i Oslo?, Young 

Kombi-stars?, Nordisk for 15-16år?  

 

b. Informasjon/Kommunikasjon 

Ok medieomtale ift WC, manglende for COC. Kontakt med TV2 og NRK. 

Jobbet med TV-dekning i Solan G. 

Tok tid før reglement og rennveileder ble tilgjengelig på skiforbundet.no.  

Neste sesong: Bedre Mediedekning breddeidrett, reisebrev fra A-lag og 

oppdatert levende www. Styrke NRKs WCup dekning og TV2s OL-sending. 

 

c. Kompetanse 

TD-evaluering sendt til NC- og RC-arrangører. Tilbakemeld fra 2 RC- og 2 NC-

arrangører. Ikke alle TDer sender inn TD-rapport. Purres. 

Nye Trener 1 kurs: 12 moduler. 5 T1 kurs neste år. 

Kjøres for foreldre under Sommer-RC i Knyken ? 

Trenerseminar 2013:  fellesdel lørdag 8. juni og grenspesifikt 9. juni.  

Arrangørseminar til høsten ? 

Få ut informasjon om kurs ut på nett. 

 

d. Arrangement 

Faste rammer/kjøreplan for NM sr/jr, RC, HL og NC. 

 

e. Anlegg 

Granåsen rekruttanlegg, presentert av Olav Hansen på høstmøte i oktober 2012. 

Neste sesong: Motivere kretser/lag til å fortsette å bygge rekruttanlegg. 

 



f. Rammevilkår 

Økt markedsinntekt sentralt, i team og krets: ikke nådd. 

Budsjett 10 mill: ikke nådd. 

Bidratt til å sikre sunn økonomi til de tre teamene. 

Inntektsside som møter behovene fortsatt en utfordring både sentralt og i teamene 

 

g. Org/ledelse/styring 

Karrierestige: Trenere har fått stimulerende nasj. og inter. oppg. 

 

h. Internasjonalt arbeid 

Norge har representanter i div komitèer, etc. Burde få en representant inn i 

Executive Board for å kunne påvirke beslutninger i FIS-NC. 

Ikke nådd økt markedsverdi og medienes interesse for inter. kombinertsport. 

Mål: Komme inn i Executive Board. KK / NSF sentralt må innstille innen 

august 

 

i. Ungdomsrepresentantens kontakt med miljøet 

God kontakt fra junioralder og oppover. Mindre kontakt med miljøet fra 16 år og 

yngre, mye pga jobbhverdag. 

Vet miljøet hvordan de skal bruke utøver/ungdomsrepresentanten aktivt inn mot 

KK? 

Neste sesong: Vet miljøet hvordan de aktivt skal bruke ungdomsrepresentanten? 

Kommunisere miljøets mulighet til å nå direkte inn mot KK. Informere om dette 

på neste stor-samling. 

 

5. Organisering 

a. Organisere KK-funksjonene mer som faggrupper hvor hvert KK medlem knytter 

til seg de personer/ressurser som er relevant for å løse oppgavene i 

strategiområdet. Paul Einar sender ut skissene som ble vist på møtet som et 

innspill. Diskuteres videre på neste møte   

 

6. Vårmøte 

a. Oppfølging av saker fra høstmøte, rekruttering, mediedekning fra klubbnivå til 

landslag. Paul Einar lager forslag til program og sender KK for kommentar 



 

7. Eventuelt 

 

 

 

30/4 2013, PBS 

 


