
 

       

 

Møte nr 10 Tingperiode 2014 – 2016 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møte:   Telefonmøte, 16.11 2015, kl 19.30- 21.30 

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

Sverre Rotevatn.  

1. Status marked 

Ragn-Sells (avfallsselskap) positivt møte. Ingen avklaring før våren 2016 
Ingen flere på blokka 
Profilering på smøretrailer 
Ragn-Sells og OB Wiik må inviteres til Kollen 
 

2. Status økonomi 

Ingen nyheter 
Styrer mot underskudd 
 
 

3. Status toppidrett 
3 dager tidligere reise til Kuusamo 
Ekstra utgift Ca 30’ 
Alternativ er å være hjemme. 
Ingen hopping på snø 
Rovaniemi åpen, Kuusamo åpner slutten av uken 
7 utøvere er på kvote til Kuusamo 
Uttak ikke klart 
Ingen hoppbakker i Norge er klare innen en uke 
 
 

4. Rapport fra NM 
Midtstua 
Skrittmål på toppen fungerte 
Brukte utstyret til hopp 
Ingen kapasitet til å kjøre kontroll etter hoppet.  
PCR ble benyttet 
Hopprenn ble flyttet fra fredag til torsdag pga dårlig værmelding 



Trenere ønsket dette 
NSDL var uenig i avgjørelsen om og ikke prøve å arrangere. Anonyme telefoner til 
Koordinator i etterkant. Følges opp vs NSDL hvis de tar opp saken PEB 
Tre dommere var tilstede 
Uvisst om at alle dommere fikk beskjed 
PCR var ikke planlagt 
Et godt sportslig hopprenn ble gjennomført 
 

Langrennsdelen 
Smøretraileren var tilgjengelig for alle mot betaling 
Godt mottatt av alle 
Fin gjennomkjøring for smørere 
34 deltagere 
 

5. Jenteprosjektet 

Youth Cup 
To renn klare; 
Tsjekkia (Harrachov) og Trondheim 
To norske utøvere er aktuelle for Harrachov, resten forventes stiller i NC Hopp 
Reiser dekkes av utøvere selv. Inkluderer trener/foreldre. JCB/SR sjekker 
kostnadsestimat og swender ut informasjon til jentene  JCB/SR 
Utøvere har mulighet til å delta i Alpen Cup 
Annet: PEB tar kontakt med Høydalsmo for nasjonalt renn sammen med COC PEB 
Ingen arbeid er gjort rundt felles opplegg med hopp 
Går i dialog med hopp       SR 
Verdien av kombinertrening må formidles 
IMB og arbeidet for tilbud til jentene på Lillehammer følges opp av SR 
 

6. Olympiatoppen 
 
Prosjektplan er under utarbeidelse 
Omprioritering av midler til grener med god talentutviklingsplan 
Mer penger til utvikling av yngre utøvere i utvalgte idretter. SR og PEB orienterer KK 
etter styringsgruppemøte med OLT     SR/PEB 

 

7. Utøveravtaler 
 
Ikke signert pga. forsikringer 
Ønske om yrkesskadeforsikring 
NISO kjører saken for A-laget 
KKs holdning: Utøvere må dekke forsikring selv 
Alle må signere for å stille i WC 



8. Nettverkssamling Lillehammer 
 
OLT inviterer yngre tillitsvalgte. Gyda sjekker om det er mulig å reise 

9. Arragement  
 
Krasj med kombilekene og finale hopptreff.  
Hopptreff er flyttet til samme helg 
Vi flytter ikke helgen 
Utøvere kan ikke delta på begge konkurranser 
PEB sjekker med 1. JChrB og 2 HK hva som har skjedd 
JCB tar kontakt med Tolga 
Invitasjon må lages tidlig 

10.  Etiske retningslinjer 
 
Informere hopp om at vi bruker deres retningslinjer   PEB 
Gjennomgang av dette med alle blir gjort på Lillehammer 

11.  Jenteklasse i JNM 
 
Godkjent i styre 
PTE kjører langrenn 
Vi bruker hopprennet fra hopp 
 
 
Neste KK-møte 7. eller 14. desember 
 
 

16.11.2015, ER 


