
       

 

Møte nr 14 Tingperiode 2014 – 2016 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Telefonmøte, 14.3 2016, kl 20.00- 22.00 

Til stede: Inge Oftebro, Paul Einar Borgen, Espen Rian, Roald Olsen og Sverre Rotevatn. 

Ivar Stuan var til stede frem til punkt 5 i agenda. 

Ikke tilstedet: Gyda Enger 

1. Referatsaker 

 Siste møtereferat gjennomgått. Vi må definere tydeligere ansvar til oppgavene 
som kommer opp. 

 HL, Solan, NMjr, NC 
Gode arrangementer. Noe nedgang i deltagere. IO har laget en fyldig rapport 
fra Solan og HL 
JNM viser høyt nivå og gode prestasjoner. Granåsen tok på seg arrangementet 
på kort varsel. Godt arrangert. Pressedekning i lokalaviser. 

 NM-damer på Tolga gjennomført for første gang. God pressedekning. Godt 
renn. KK var ikke representert.  

 NC gjennom sesongen. Godt gjennomført de rennene som er arrangert. Noe få 
deltagere undere enkelte renn.  
NC avslutning i Molde neste helg. 
Sjekker til premier sammenlagt.    PEB frist denne uke 

 Sportslig veldig bra avslutning. Bortsett fra Kuopio der vi hadde tynt 
støtteapparat. Viser at to smørere er for lite.  
Tre stykker som presterer godt. En presterer som i fjor og tre presterer under 
det som forventes. 
Nummer to i nasjonscup.  
COC hadde en og god avslutting etter en dårlig start på sesongen. Noe 
stangnasjon i utvikling fra i fjor. Ingen gode svar på grunnen.  
Evalueringsskjema sendes ut. KK får se skjema  SR 
Evaluering ferdigstilles      SR frist 18.04.16 
For mange oppgaver på støtteapparatet når det skjer ting utenom plan. 
Tydelige ansvarsområder for støtteapparat må defineres i fremtiden. 

 

 



2. Økonomi 

 Ligger godt an i forhold til budsjett. Men det mangler en del tall før vi ser det 
hele bildet.  

 Kommer tilbake med regnskap innen medio april  SR frist 18.04.16 
På minnelse til smørere om å sende inn regninger   SR frist 15.03.16 

 Vi har midler til lønninger ut juni. 
Kostnadsreduserende tiltak for å ansette fler. 

 Presentasjon av skifest 

 Selge to merker så fort vi kan. Flere tråder er under arbeid. 

 Vinje er med på å dekke utgifter på smøretrailer. Her må det defineres 
formalitetene rundt avtale.       IS 

 Det jobbes med det utenlandske markedet på sponsorer 
 
 
 

3. NM- Molde 

 Sjekker på 5000kr, 3000kr, 2000kr øvrige premier avklares med JCB/SR 
KK stiller med representant 
 

4. Innspill FIS 

 Det blir sendt inn innspill fra NSF til FIS på regelendring på disk. Gult og rødt 
kort i stedet for disk. Uheldige situasjoner ila vinteren der utøvere før ødelagt 
mye for små forseelser. 

5. Ansettelser 
 

 Sportssjef. Flere kandidater. KK har mottatt søknader. KK er i dialog med Andi 
Bauer, Ivar Stuan og Trond Nystad. Følges opp    PEB 

 SR har snakket med hopp om aktuelle kandidater fra hoppmiljøet 
Flere aktuelle trenerkandidater.  

 Ny smøresjef. 50 % stilling ligger i budsjettet. Krav fra alle kandidater er 
100 % stilling. 

 Bredde og rekruttering 
Dialog med JCB om videre samarbeid utover hans kontrakt som går ut 1.1.17 

 Vi jobber videre med BKI som trener og bærer av kontinuiteten i laget 
sammen med en klar og tydelig lederskikkelse som sportssjef.  
 
 



  
 

6. Neste KK-møte 
 
4.4.16  
Avtales på mail.      PEB slutten av mars 
 
 
 
14.3.2016, ER 


