
 

 

 

       

                                                                                         

 

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15 

 

Til stede: 

Gunnar Næsvold, Buskerud 
Kjetil Dahlen, Oppland 
Roar Eggen, Sør-Trøndelag 
Nils Henrik Johnsen, Møre og Romsdal 
Alv-Arne Vilhelmsen, Nordland 
Olav Rosset, Nord-Trøndelag 
Roar Nordsveen, Hedmark 
Halvor Midtsundstad, Hedmark (deler av møtet) 
Tor Anders Michalsen, Agder og Rogaland (deler av møtet) 
Ann-Kristin Sætre, Oslo (deler av møtet) 
Paul Einar Borgen, KK 
Inge Oftebro, KK 
Espen Rian, KK (deler av møtet) 
Jan Chr. Bjørn, NSF kombinert 
Sverre Rotevatn, NSF kombinert 
Per Tommy Enger, NSF kombinert (deler av møtet) 
 

•  Velkommen Fagmøte 2014 

Kort gjennomgang fra Borgen om vinteren og diverse rundt sporten.  

•  Valg av møteleder 

Borgen er møteleder. 

•  Valg av referent  



Rotevatn blir referent.   

•               Opprop, presentasjon av deltakerne 

•  Agenda 

Strategi 2014-2016; KK rapporter; fokus, tiltak og status etter 1 år 

 Rammevilkår    SR 

Toppidrett    SR 

Organisasjon    PEB 

Internasjonalt arbeid   PEB 

Informasjon/Kommunikasjon  ER 

- Innspill fra Eggen om mer fokus på de bak elitelaget.  

- Ble enda flinkere opp mot lokale medier. Kretsene sender inn mediekontakter til Espen 

- Innspill fra Næsvold om hvor viktig det er at kombinert synes i lokalmedia for å gjøre kjent at 

det er aktivitet i området.  

 Arrangement    IO   

Bredde/Rekruttering   IO 

- Innspill fra Rosset om at det er utfordrende når fotball krever at løperne må delta på 

samlinger for å kunne være på laget.  

- Spørsmål fra Dahlen om SG har blitt for stor?  

- Opplevelse fra Rosset om utstyrspress på langrennsbiten i SG i kombinert. 

- Nedgang i SG skyldes sannsynligvis lite snø i følge Næsvold, Eggen og Rosset. 

- Spørsmål angående prosess under HL 2015 med sammenslåing av gutte -og jenteklasse 

under langrennet. 

NC og nasjonale renn   PTE 

- Det blir junior- NM og senior-NM for jenter i 2016. 

- Høyt nivå i Norges Cup i vinter, det så man på resultatene fra COC. 

- Noen team mener det muligens er for mange renn i Trondheim. 

- Presentasjon av Norges Cup for sommer og vinter. 

- Stafettvarianter under sommerskiskolen i Trondheim med aldersbestemt og løpere på 

elitelaget? 

- Rena ønsker renn 28. og 29. november.  

Diskusjonspunkter: 

 HL i fremtid 

- Oftebro redegjorde for hvorfor KK ønsker å diskutere temaet.  

- Næsvolds sine erfaringer:  



o Langrenn tar ofte stor plass hos arrangørene (hjemmesider etc).  

o Trondheim 2011: egen premieutdeling med hopp og kombinert. 

o Harstad 2012: Press på transport og fly, hotellene skrudde opp prisene. Flere løpere 

valgte å ikke reise. Hopparrangøren var ikke forberedt. Premieutdelingen: andre 

standarder på premiene for langrenn enn for hopp/kombinert. 

o Folldal 2013: andre standarder på premiene for langrenn enn for hopp/kombinert. 

God hopparrangør. Lange avstander mellom premieutdeling og anlegg. Liten 

fellesskapsfølelse. 

o Vang 2014: Hotellprisene veldig høye. Kombinert måtte vente til langrenn var ferdig. 

Lite parkeringsplasser. 

o Stokke/Botne 2015: Tvetydig informasjon på forhånd. Vanskelig å vite hva som var 

offisiell informasjon. Bra hopparrangør. Mange langrennsløpere og trenere som 

testet ski under kombinertlangrennet. Løypevaktene var borte til 

kombinertlangrennet. Lang ventetid foran kombicrossen.  Speaker pakket sammen 

før kombicross startet. Umulig å delta på banketten for deltagerne pga sen starttid 

på kombicross. Ikke blomstersermoni og premier ble sendt i posten. 

- Dahlen: Organiseringen mtp kombinert er jevnt over for dårlig.  

- Midtsundstad: Slutter seg til det som er sagt. Problemet er at det omtales som HL i langrenn, 

ikke i nordiske grener. Positive ting med felles HL er at man møter store og velpreparerte 

stadioner. 

- Johnson: Hopp og kombinert oppfattes som b-grener ift langrenn.  

- Vilhelmsen: Kombinert stebarnslige behandlet i mange sammenhenger. 

- Oftebro:Felles HL  kan være mulig å få til bra hvis man samarbeider i forkant. Ofte følelsen 

av at det er langrennsarrangører som må finne en hoppbakke de kan bruke.  

- Dahlen: søknader til HL må innom kretsen for å få velsignelse. Viktig at det sitter 

kombinertpersoner i nøkkelposisjoner.  

- Oftebro: hvis det splittes kan kombinertløpere også være med i spes langrenn. 

- Borgen: 5 hovedområder som er viktige: kretsleddet til å kvalitetssikre, 

organisasjonskomiteen, fornuftige priser på overnatting, fornuftig logistikk, 

rennprogrammet må tidlig inn.  

- Konklusjon: jobbe med å påvirke det man kan hos arrangørene, ta ny status til høsten på 

høstmøtene. Oppsøke organisasjonskomiteen på høsten med KK i krets/KK sentralt. 

 

 

Rekruttering og Kombitreff   JCB 

Bjørn redegjorde for fokusområder i rekrutteringsarbeidet: 

- Kombitreff 2015/2016.  

o Presentasjon av hvilke datoer som er aktuelle i sommer, høst og vinter.  

o Hva gjør vi med kombitreff framover?  

 Midtsundstad: trangt for å få plass til renn i kretsens terminliste. Er det lurt å 

lage en eksklusiv kombinertfamilie? 

 Næsvold: Kombitreff er komplementært ift renn i kretsen 



 Johnson: Kombitreff er viktig for å møte andre på tvers av kretsene. Mye av 

grunnen til at man holder på et at man har møtt de samme over flere år.  

 Oftebro: Kun 2 renn som berører vinterkalenderen  

 Rian: Hvordan gjør vi dette for å fortsatt kunne samarbeide med hopp? 

 Nordsveen: Kombitreff tar vare på kombinertløperne, og er en berikelse for 

løperne. Bra at datoer kommer tidlig.  

 Eggen: støtter Kombitreff-modellen. 

 Vilhelmsen: modellen høres veldig fornuftig ut 

 Rosset: Gjør dette kombinert mer tilgjengelig? Utstyrshysteri i SG (langrenn). 

Jo lavere terskel, jo flere med. 

 Michalsen: 3-kamp a la 10-kamp i friidrett for ski? 

 

- Krets og kombinertmiljø – hva nå? 

o Hva bør vektlegges i rekrutteringsarbeid på kretsnivå? 

 Dahlen: Gi trenerne ute i miljøene verktøy for å sette i gang aktivitet. 

 Sætre: Samarbeide på tvers av klubber, eks Koll og Østre Aker.  

o Kombinert 2021/2023 

 Region/kretssamarbeid med mål om å skape et samarbeid mellom NSF og 

krets gjennom sommer/høst hvor fokuset er miljø og allsidighet 

 Dahlen: være forsiktig med å kalle det «kombinert», kanskje heller 

skiaktivitet eller lignende. Klubben må styre aktiviteten, forbundet kan legge 

ting til rette. 

 

Kretsene gir kort statusrapport fra perioden 2012-14 

 =>  målsetninger, prioriterte tiltak, hva er gjort og hva er oppnådd   

Buskerud: 

- Veldig positiv utvikling når det gjelder de yngste. 

- Startet med en deltagerpokal i 2010, basert på hvor mange renn de deltok i. 

- 2015: 60 % av hopperne deltok også i kombinert. 

- 4 arrangører. 

- Har lagt en plan med fellestreninger 1 gang i måneden for kretsen. Lokal løper som trener. 

Sogn og Fjordane: 

- Redegjorde for tilstanden i kretsen. 

- Noe å bygge videre på i Bjørkelibakken/Ulsheim skianlegg. 

- Få en kombinertløper fra elitelandslaget til Stryn? 

Oppland: 

- Litt nedadgående kurve når det gjelder hoppere som deltar i kombinert. 

- Gausdal og Søre Ål de som jobber best, Raufoss på gang igjen. 

- Bygd ny plastbakke på Grua. 

- Mange som ønsker å arrangere kretsrenn. 



- Jobber med å videreutvikle kretscup sammen med Hedmark. 

Hedmark 

- 72 utøvere i kombinert som deltok i kretsrenn i vinter. 

- Godt samarbeid med hopp. 

- 6 kombinertrenn i vinter. 

- Utfordringer: rekruttere foreldre. 

- Jobber aktivt med å arrangere kompakte renn. 

Sør-Trøndelag 

- Utfordringer med snø. Ingen kombinertrenn i fjor, 1 i år. 

- Egen langrennstrening for kombinertløpere. 

- Treningshelger sammen med Nord-Trøndelag. 

- Om å gjøre å få foreldrene til å trives. 

- Youth-cupen var veldig positiv. 

- Kombinertskolen under planlegging. Oppfordrer til at alle bor på skolen. 

- Stram økonomi. 

Møre og Romsdal 

- Slår sammen hopp og kombinertkomiteen. 

- Vanskelige snøforhold. Påvirker rekrutteringen. 

- Cup som går på deltagelse på samlinger og renn. 

- Nytt anlegg i Ålesund. 

- Fra og med neste år er det 3 løpere som går på skigymnas. 

- Samarbeid med Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag. 

Nordland 

- Den største utfordring er mangel på helårsanlegg. Planer om helårsanlegg i Mo i Rana. 

- Mange miljø i forfall. 

- Byttet ut «hoppskole» med «skileik», positiv virkning. 

- Bruk av landslagsløperne under renn i Mosjøen ifb Bysprinten. 

Nord-Trøndelag 

- Utfordrende snøforhold. 

- 1 kretsrenn, resten avlyst. 

- Gjør ikke forskjell på hopp og kombinert. 

- Kommer i gang med hopp og kombinertopplegg på Steinkjer VGS fra høsten. 

- Steinkjerbakken under ombygging. 

Agder og Rogaland 

- Sandrip i Kristiansand med både plast og rulleskianlegg.  

Oslo 



- Regionsamarbeid Oslo, Østfold og Akershus. 

- Kretsrenn i Midtstua og Linnerudkollen. 

- Telenorkarusellen 75 løpere i Midtstua. 

- Gode anlegg og skolemuligheter, mangler rekruttering av løpere. 

- Ny langrennsstadio i Linnerudkolen. 

- Nye løyper i tilknytting til Midtstua. 

Akershus 

- Tiltak i Jardar: sette opp heis i K17. 

- Haslum: allsidighet og cross bakkene i Jardar. 

- Kombi-kortet i Jardar, poeng for å delta på hopp og langrenn. 4 som fullførte. 

 

Eventuelt 

- Orientering om VM Nordiske Grener 2021/23 fra Borgen. 

 

- Samarbeid Hopp/Kombinert jenter; sentral stilling (Hedmark) ved Midtsundstad 

o Hopp startet sitt jenteprosjekt for 5 år siden, med gode resultater. Avsluttet 2014 

etter Sochi.  

o Viktig å starte opp et nytt prosjekt, samkjøre et jenteprosjekt sammen med både og 

hopp og kombinert. Hopp starter opp prosjekt mot VM i Trondheim. Hedmark 

oppfordrer kombinert til å henge seg på. 

o Bekymret over nedgang på jenter i SG. 

 

- Synlighet/aktivitet i lokale renn og arrangementer (Nordland) 

o Ønske om å få opp løpere fra kombinertlandslaget til hopprenn i Mosjøen ifm 

Bysprinten. 

Valg av Valgkomite 

- Forslag Sætre: Mette Sannes, vedtatt. 

- Forslag Borgen: Ola Kokslien, vedtatt. 

- Forslag Dahlen: Finn Arne Graabak, kontaktes etter møtet. 

Oppsummering og avslutning 

- Oppsummering fra Borgen: 

o Kanskje det møtet i hans tid hvor kretsene har vært mest involvert.  

 

 


