
 

Møte nr 2 Tingperiode 2016 – 2018 Kombinertkomiteen           Norges Skiforbund 

Møte:  Regulært møte, 13.08.16, kl 18.00- 20.00, Sted: Trondheim 

Tilstede; Inge, Roald, Gudmund og Linda. 
Paul Einar på skype. 
Ivar og Jan Christian deltok på enkeltsaker over telefon. 
  
Gjennomgang av referat; 

 
Ingen kommentarer. 
Tina; ønsker å bidra på marked/kommunikasjon. Ivar og Paul Einar 
har hatt eget møte med Tina denne uka. Veldig positivt møte. 
  
Sportslig m/Ivar; 
 
To samlinger gjennomført. Lhmr og Trondheim. Trenerapparatet 
fungerer veldig bra, og god flyt blant utøverne. 
Testing denne uka både for landslag og team.  
  
Sommer Grand Prix om to uker, laget tas ut over helga. Ikke 
definert hvor mange som tas ut. Kriterier, form og flyt. 
I og med SGP går over to helger ser man for seg at det kanskje kan 
være samling for hjemmeværende utøvere på elitelaget. 
Virker til at trenerteam fungerer veldig godt, det samme gjelder 
overføringsmodell til team. 
Arbeider for å få på plass støtteapparat til vinteren ift smøresjef og 
helse. 
  
COC hopp i Kuopio - Jarl fikk mulighet til å være med på ledig plass 
for hopp. Viktig for Jarls utvikling ift å utvikle seg videre som hopper 
og god matching. I tillegg får han testet konkurranseutstyr og sett 
hva hopperne fokuserer på. 



  
Trenes bra, lite skadeproblematikk på elitelaget. 
Gjennomgang av tester på alle teamutøvere mandag med 
olympiatoppen. Veldig lærerikt og bra for teamtrenere. 
  
Marked m/Ivar 

 
Skipool 
Fjøssystemer avtale signert kr 165.000 + bonuser VM medaljer 
Venter på to mindre a kr 40.000 + bonuser/ kick - back. 
Totalt sett ca 300 000kr brutto. Effekten av de avtalene vi har er ca 
170-180 000kr. for bruk i 2016 

1/3-av smøresjefen dekkes av olympiatoppen 

  
Jobbes med: 
3-4 strategiske partnere, samme antall ift delsponsorer. 
  
Er nå på ca 9 mill på inntektssiden. Ivar har møte med 
regnskapsansvarlig i skiforbundet mandag f.k for gjennomgang av 
hvordan vi ligger an på utgiftssiden. 
  
Jobbes også videre ift eventuelle sponsorer/samarbeidspartnere i 
Europa. Ivar har flere kontakter som jobber for å få inn flere 
inntekter. Europa- kontakten er opptatt under OL I Rio. 
  
Jenteprosjektet; fått ja fra Olympiatoppen. Det skal være et møte 
med Olympiatoppen i august/september. Linda følger opp JC ift 
prosjektplanen.  

 
  
Toppidrettsveka - vs Sommer Grand Prix. Mulighet for å få inn 
kombinert - for tidlig i 2016, må avklares med NSF sentralt. 
  
Resultatene fra NC i helga må ut i media. Generelt må vi være 
flinkere til å få ut resultater og artikler fra renn som arrangeres. Eks. 
Langrenn.com? 

  
Ikke nytt regnskap, møte økonomiavdelingen 15. august. 



 
Ansvars- og oppgavefordeling 

 
Er alle områder dekt i det vi har satt opp nå? Kan vi klargjøre noen 
roller enda tydeligere?  
Behov for bedre system for rapportering av utdanningstiltak. Evt 
oppgave for Gudmund sammen med JC?  
Det utarbeides en presentasjon av komiteen som legges ut på 
nettsidene til kombinert og kan presenteres på KK-samlingen. 
  
KK-samlingen m/Jan Christian 

 
Midten av september. 
Åpnes for 15-16åringer. 
Supersprint i gågata lørdag og hopping i k90 og normal konkurranse 
søndag. 
Sosialt fredag eller lørdag kveld: Helst fredag. 
Antidoping og kosthold/ernæring - viktig tema for denne 
aldersgruppen. 
Presentasjon av KK 

Info om jenteprosjektet 
Sosialt/quiz kombinert. 
  
JC lager rammeplan og sender til KK, vi kommer med innspill. 
  
Skipolitisk dokument 
Saken utsettes - tas på arbeidsmøte i Oslo under felles samling for 
komiteene. 
Det gis mulighet for å gi innspill til dokumentet for de som ikke kan 
delta på samlingen 2.9-3.9 

Roald og Paul Einar 
  
 
 
 
 
 
 



 
  
Rekruttering - jenteprosjekt m.m 

Komiteen bør legge noen føringer for hva man ønsker å oppnå med 
satsningen på jenteprosjektet - dette bør kommuniseres ut til alle 
,  både utøvere og foreldre. Det har kommet noen spørsmål i løpet 
av kombiskolen ift hva som ligger til grunn for jentenes deltakelse i 
FIS Youth i Harrachov, uttak av gutter til ungdomslandslag osv. 
Viktig med åpenhet og forsøke å forhindre at det blir for mye snakk 
i kulissene. 
  
Deltakelse i COC 

Hvilke prinsipper skal legges til grunn for norske utøveres deltakelse 
i COC. 
Det bør lages et opplegg for mulighet for deltakelse i COC som er 
tydelig og forutsigbart. 
Enten som et egenandels-regime eller at utøvere finansierer selv. 
Svært få kombinert-utøvere på senior-nivå som ikke er på a-laget. 
Gudmund lufter saken for landslagsledelsen på møte mandag 
15.aug. 

Neste møte 2/3.09 på Ullevål blir et arbeidsmøte hvor skipolitisk 
document diskuteres. Det gis mulighet for å gi innspill til 
dokumentet for de som ikke kan delta på samlingen. Innkalling og 
agenda kommer. 

Møtekalender 
Møter gjennomføres fysisk hvis mulig praktisk og iht kostnader. 
12.8; møte gjennomført i Trondheim 

1.9-3.9; fellesmøte og komitemøte. Ullevaal. 
16.9/17.9; i forbindelse med KK-samling. Legges iht programmet. 
13.10 - KK-møte i forbindelse med kick-off på Ullevaal 
4.-5.11; KK-møte i forbindelse med miljøsamlingen på Trysil. 
2.12; KK-møte ifm WC på Lhmr. 
 

13.08.16 GS/LS 


