
 

 

       

 

Møte nr 5 Tingperiode 2014 – 2016 Kombinertkomiteen Norges Skiforbund 

Møtested og tid:  Radisson Blu, Værnes, 20 januar 2015  

Tilstede: Roald, Inge, Espen og Paul Einar. Eirik med per telefon. Gyda hadde meldt forfall. 

 

1. Referat fra samtaler med teamene og KKs ønsker om tiltak 

- Lagledermøte under NC: KK ønsker dette lagt til fredag hvis mulig PTE 

- Dresskontroll i NC:  Alle skal ha dresser kontrollert og merket (fks initialer m/dato 

inni dressen). Nye dresser kontrolleres fredag kveld før renn av NC koordinator PTE 

- Gate-faktor i NC: Ja, trener avgjør og 95% regelen gjelder  ER informerer 

- COC koordinator innstiller lag til COC-renn til Sportssjef etter samtaler med 

teamtrenerne. Ved sterk uenighet skal Sportssjef si sin mening og få en avklaring PE 

- NC åpningsrenn: Bør legges fast til snesikkert sted, gjerne sammen med KT-renn. 

Folldal er et godt alternativ.      PTE utreder dette 

2. Jenteprosjektet 

- Hovedansvar ikke klart nok. Forslag: Gyda tar ansvar for prosjektets nasjonale del og 

Paul Einar for den internasjonale. Flere andre blir involvert i utviklingen (IO/RO for 

arrangement, EK for finansieringen etc) og med innspill, men ansvar for fremdriften 

totalt er det GE/PEB som har. PEB sjekker med Gyda om dette er mulig 

- To viktige elementer som må på plass er  

o VgS tilbud på kombinertlinje for jentene. PEB tar opp det første punktet med 

Sverre R (gjort i dag) slik at NTG Lillehammer får jenter inn i sitt 

kombinertopplegg og informasjon når ut til jentene raskt. Sverre tar saken 

videre til Jan Chr Bjørn som allerede har kontakt og følger opp dette. 

o COC tilbud (internasjonale arrangement) så raskt som mulig. PE tar opp dette 

med FIS/Lasse O snarest. Blir et definert mål i Handlingsplanen 

3. Sponsorsituasjonen 

- Helgeland Kraft re-signerer for 2 nye år fra 1/5 



- Norsk Tipping re-signerer for kalenderåret 2015.  Ny reforhandling for 2016… i 

september/oktober  

- Dialog med Glava, Tine og et annet selskap om avtaler fra 1/5 

- SportConnect engasjeres for salg av det 5 merke. Forutsetning: netto beløp til KK/NSF 

ikke mindre enn hvis merket hadde blitt solgt selv og at det inngås 2 års avtale fra 1/5 i 

tillegg til redusert avtale ut inneværende sesong. 

4. Samarbeid med Hoppkomiteen 

- Fellesmøte HK/KK skulle vært avholdt i desember, men måtte utsettes. 

- PEB kontakter HK v/Bente Lill Romøren for å få HKs møteplan og avtale fellesmøte 

5. Handlingsplan 

- Alle områder bortsett fra Toppidrett og Organisasjon diskutert og endringer avtalt. 

Oppdaterte versjoner sendes av respektive «eiere» til PEB som samler og sender NSF 
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