
 

Møte nr 4 Tingperiode 2016 – 2018 Kombinertkomiteen           Norges Skiforbund 

Møte:  Telefonmøte, 26.01.17, kl 17.30- 19.015  

Tilstede; Inge, Roald, Linda, Tina, Gudmund og Paul Einar.  

  
1. Referatsaker 

a. Linda rapporterte fra møte med Guro Johnsen vedrørende 

kommersialisering av kvinneprosjektet samt møte med Ivar, Jan Christian 

og Paul E rundt organiseringen av kvinne-kombinert.  

b. Inge rapporterte fra et meget godt arrangert COC i Høydalsmo.  

 

2. Økonomi ; regnskap og budsjett samt marked 

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

b. Tallene skulle ikke inkludere alle nye inntekter eller besparelser, men per 

desember var prognosene -1,2 mill og regnskapsprognosen per 25/1 viste 

-1,7. Ny avtale med Telenor tilfører ca 500’, så prognosen nå er -1,2 mill. 

c. Marianne F har satt opp sammenligning 2014, 15 og 16 samt budsjett 

2016. Må studeres for å finne årsakene.  

d. Kostnadene i 2016 er 1 mill lavere enn 2015 

e. Neste KK møte medio mars i Trondheim: hovedfokus regnskap og 

budsjett 2017. Sparetiltak vurderes da 

3. Marked 

a. 3 avtaler skal reforhandles  denne våren. Helgeland Kraft ønsker å videreføre 

men usikkert pga omstrukturering. AutoPlan virker positive, Norsk Tipping 

usikre. 

b. Ny potensiell samarbeidspartner fremdeles aktuelle men neppe før mai/juni. 

c. BlockW  vurderer å kjøpe større logoareal. Fremdeles mer å selge etter dette. 

 



4. Koordinator for kvinnekombinert 

a. Plan og struktur gjennomgått 

b. Linda S inn som koordinator 

c. De to jentetrenerne rapporterer til Koordinator men skal ha faglig oppfølging av 

landslagssjef for herrer. 

d. Aktivitetskalender på skiforbundet.no.  Ukjent for mange. Lanseres under Solan 

G (og HL?) 

5. Status sportslig 

a. Jørgen G hjem fra Seefeldt pga magetrøbbel, Magnus M halsbetennelse 

men deltar. 

b. Alle norske kvalifisert etter dagens PCR uten å briljere.  

c. 5 løpere tas ut i Seefeldt søndag.  

d. Mulig å sende en 6 løper hvis noen av de som konkurrerer i Østen 

kommende helger markerer seg spesielt. 

e. Solan Gundersen ryktes å være i faresonen pga utarming av 

organisasjonen. Sjekk hva som skal til for å opprettholde. Roald/Jan Chr 

tar ballen. 

6. Utstyrskontroll i NC 

a. For dårlig kontroll => mye juks 

b. Vurdere skrittmåler fast med på NC. Linds sjekker pris med Strømhaug på 

Lillehammer. 

c. Samarbeid med hopp der vi er sammen på NC 

d. Gult kort ved førstegangs «disk» 

e. Alle tar skrittmål under KK samlingen til høsten ? FIS_måler eller egne 

folk? 


