
 

Møte nr 3 Tingperiode 2016 – 2018 Kombinertkomiteen           Norges Skiforbund 

Møte:  Regulært møte, 05.11.16, kl 18.00- 20.00, Sted: Trysil 

Tilstede; Inge, Roald, Linda, Tina og Paul Einar. Ivar deltok også under hele møtet og  
Per Tommy under siste punkt (diverse). Gudmund hadde treneroppgaver.   

  
1. Referatsaker 

a. Rapportering fra regionsmøtene med Hopp. Tore Ø hadde gode 

innledninger med presentasjon av utviklingsmodellen og hvordan dette 

påvirker grenes fokus og arbeidsmåte for å øke skiglede og 

skikompetanse fremfor ren grenspesifikk kompetanse. Engasjement og 

fokus for etterfølgende diskusjoner varierte. I Oslo var fokus nytenkning 

for å øke deltakelsen i renn og andre aktiviteter samt hvordan hopp og 

kombinert kan gjøre det lettere for de andre grenene i klubber å legge inn 

hoppaktivitet i treningen. 

2. Status økonomi og marked 

a. Prognose lagt frem i skistyremøtet 1/11 viser -933’ for 2016 

b. Tallene inkluderer ikke alle nye inntekter eller besparelser, vi ligger an til 

nullresultat etter at BlockWatne kom inn denne uken  

c. Grovbudsjett 2017: Inntekter 10,9 mill inklusive usikre inntekter, kostnader 10,9 

mill inkl  500’ til nedbetaling av gjeld 

d. Sparetiltak fortsetter uansett pga gjelden som skal tilbakebetales. 

 

3. Status sportslig 

a. Planlegger 7 løpere + fullt trenersmøreteam til Kuusamo. Laget tas ut 

etter NM (?) 



b. Kvote Lillehammer er 12. Samme støtteapparat + 2 smørere for nasjonal 

kvote. Overnatting smøreteam: Låne leie hytter? (PE: sjekk muligh for 

hytteleie >Sjusjøen) 

c. Klingental planlegges med A-løper for å skaffe kvote og Ramsau planlegges med 

fullt lag + støtteapparat. Eventuell justering primo desember ut fra økonomisk 

situasjon 

d. Alle utenlandske COC-renn i vinter: egenandel per utøver kr 2.000,-. (gjelder ikke 

A-løpere som plasseres der for å skaffe kvote). PEB skriver informasjon om dette 

e. NM 18-19/11: hopprennet går som planlagt i Midtstubakken  hvis det er nok 

sne, Lillehammer er reservebakke.  Langrennsarenaen på  Beitostølen er 

allerede åpen og klar 

 

4. Status Kombinert for kvinner 

a. Plan for satsingsgruppe vedtatt. Innebærer tilbud om helgesamlinger hvor også 

spesialhopperne inviteres; 31/11 i Folldal, 27-28/12 i Tolga og en litt senere. 

b. Samarbeid og dialog med hopp rundt jentesatsing viktig 

c. Øivind Strøm engasjert som hopptrener. Kontakt med Rune Rebne allerede 

etablert. Langrennstrener kommer etter hvert 

d. Jr-landslag/landslag vurderes fra 1/6, kick-off under Oslo Skishow (?) 

e. Møte under WCup Lillehammer HK + KK for å forankre samarbeidet rundt 

jentene. PEB avtaler tidspunkt med BLR 

 

5. Rekrutteringsstøtte/Post 3 midler til teamene 

a. Avtalene om rekrutteringsstøtte løper til april 2017. Evalueres etter sesong og 

eventuelle  justeringer mht prosjekt-type, rapporteringsplikt etc  fastsettes før 

nye avtaler/tildelinger gjøres. 

 
6. NSFs Strategisk dokument og den «nye» utviklingsmodellen. 

a. Handlingsplanen for Kombinert har innhold på plass men er ikke utformet i hht 

Skipolitisk dokument. PEB ber sentraladministrasjonen om bistand da dette ikke 

er åpenbart enkelt å justere til. 

b. KKs medlemmer går gjennom mål, status og realismen i de vedtatte tiltakene  

for egne ansvarsområder innen fredag  11/11. Sendes  PEB  



 
7. Diverse 

a. NC: PTE fortsetter som tidligere med fokus gode, forutsigbare arrangementer 

med flyt og rask resultatservice. Fortsatt krav om at arrangørene skal ha NC 

koordinator-assistent på plass. Dresskontroll fredag kveld og signering i dress 

som arrangør sjekker ved innhenting av startnummer etter hvert hopp. 

b. NM-jr.: ettersom beslutningen på fagmøtet i juni om å gå tilbake til 2 klasser ble 

fattet uten at NC-kordinator eller teamenes syn ble presentert (forfall pga 

bilulykke), kontaktes de kretstillitvalgte som var på fagmøtet av PEB. Inge og Per 

Tommy sender PEB i forkant et kortfattet, punktvis notat med argumentene  

for/ i mot 2 klasser 

c. Terminlitesamarbeid med Hopp: forsinket i år pga Raw-air men planlegges 

allerede i januar 2017 for sesongen 17/18 

d. Faktura fra Hopp for deling av dommerkostnader: høyt beløp; PEB sjekker 

grunnlaget med Hege/Marianne. 

e. Teamenes rolle under fagmøtene: bør de ha stemmerett?  Konsekvensdiskusjon 

neste KK møte. PEB sjekker hva som skal til for å fremme dette  

f. KK-møter 2017: legges primært på torsdag før styremøtene påfølgende uke. 

Telefonmøter helst etter 20:00 

 

6/11 2016 PEB 

 


