
       

 

Møte nr 13 Tingperiode 2014 – 2016 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Telefonmøte, 16.2 2016, kl 19.30- 21.30 

Til stede: Inge Oftebro, Paul Einar Borgen, Espen Rian, Gyda Enger, Roald Olsen og 

Sverre Rotevatn.  

1. Referat fra forrige møte 

Godkjent 
 

2. Foreløpig regnskap 

Januar ikke klart. 2015 regnskap.  -2500`. Alle ledd har brukt for mye. Mest på post 
61. -1300` (WC, JVM) 
Planlagte besparelser.         SR 
Lahti som planlagt. 
Kuopio kuttes det smørere. 
Val di Fiemme, en utøver mindre blir sendt hvis prestasjoner uteblir.  
310 poeng bak Tyskland i nasjons - cup. 
Egenandeler på COC er utført. 2000 kr pr renn.                 
Regnskapstall for januar sendes ut til komiteen så fort de er klare.  SR/PEB 
  
 

3. Sportslig oppdatering 

Enkelte utøvere har ikke innfridd etter jul.  
COC resultater er svakere enn i fjor.  
Kan skylles flere årsaker. 
Mindre midler. 
Mindre kvoter. 
Underprestering av enkelte utøvere. 
Det er et større gap fra A-laget til de bak enn i fjor. 
Flere unge kommer opp men trenger tid. 
Junior VM blir læring for mange utøvere 
Ungdoms OL, godt arrangement. 
Nordisk juniorlandskamp. Er usikkert om blir gjennomført.  
12.-13. mars junior NM Granåsen, flyttet fra Rena 
Norgescup 27-28. februar. Granåsen 



4. NM-junior, Junior VM og hovedlandsrennet 14-15 år   
 
IO er til stedet på HL. 
Jente NM Trysil ikke avklart. Arrangør venter på formell henvendelse fra NSF SR 
PBS og IM reiser til Junior VM 
Kombilekene Tolga, 50 pluss deltagere. Godt arrangement. Vi holder oss til vårt 
opplegg. Kombinert, miljø i fokus. 
Youth Cup. Godt arrangement fra A-Å. Fine rammer. FIS er fornøyd. Ønsker 
fortsettelse med dette i Trondheim. Alle utøvere fikk en stor opplevelse og var godt 
fornøyd.  
 

5. Møte med støtteapparat og utøvere i Holmenkollen 
BJE er usikker på neste år. Rammene gjør han usikker. 
TIH kan være aktuell neste år. 
Utleie av smørere med trailer under Birken. 
Synliggjøring av våre sponsorer. IS følger opp     IS 
Utøvere ønsker informasjon rundt neste års kontrakter. 
Rapport BKI 
Hopptrener er viktigsk. NH, utfordrende med bopel. PBS er god erstatter.  
Forslag til inntekter, leie oss inn til utenlandske lag. Adm. Fee 
For mange små oppgaver til trenere. 
SVT må ikke få for mye oppgaver. 
Utøver vil beholde NH 
Ingen samtaler med JR, JG, MK 
 

6. Ressursgruppe  
IS og PEB. Vilje i NSF til å hjelpe kombinert. 
For dårlig produkt og selge pr. dato 
Produktutvikling. 
Profilbygging. 
Aktuelle sponsorer fra utøvere. 
Ingen medieomtale rund SR sin avgang. 
Hvordan lager vi veien videre. Møte førstkommende torsdag.  PEB/IS 
 

7. Nye kontrakter NSF 
Fylles inn 

8. Neste KK-møte 
 
7.3.2016 telefon 
4.4.2016 
 
 
 
 

16.2.2016, ER 


