
 

Tingperiode 2016 – 2018 Kombinertkomiteen           Norges Skiforbund 

Telefonmøte, 14.08.17, kl 19.30 

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

Ivar 

 

Referat fra forrige møte, må legges ut 

Signert protokoll fra vårmøte, må legges ut. 

 

Komitéinstruks;  

 

KK et rådgivende organ ovenfor skistyret. 

 

Kommentar uttak: Når det sporstlig apparat gjør uttak, er det viktig at vi har et forhold 

til dette i forkant av uttaket, og kan stille spørsmål før det er ute i media. 

 

KK´s oppgave å være med å vurdere antall og hvlke type satsningsgrupper.  

 

 

Status aktivitet: 

 

Storsamling: Positiv hoppsamling. Bra struktur og trøkk på kombinertøktene, 

Valgfritt oppmøte. 

 

Vurdere satsning og ressursbruk, evt ha en ekstra kombinertdag? Positivt at vi har et 

tilbudet. Signalet med aktivitet er bra. Mulig det blir slitsomt med en ekstra dag, evt 

heller prioritere litt mer aktivitet rundt Oslo skishow? 

 

 

Kombinertskolen Trondheim: 

 

Litt laber påmelding, men ellers veldig bra samling for de som var der. Tur til Knyken 

en dag pga heistrøbbel.  

 

Org Mål: Kombinertfokus og dyrke kombinertfamilien. 

 

Forslag Ivar: Ta det nærmere toppidrettsveka for å få flere deltagere. Viktig å legge ut 

datoen for uka tidlig! 

 



 

Status deltagelse toppidrettsveka iår: Krasj med SGP, kanskje prøve igjen neste år.  

 

Aktuellt med Blink i Juli neste år? Invitere Tyskland?  

 

Bredde rekrutering: Hvor mye ressurser skal vi legge ned for å få folk på 

arrangement og få et opplegg med kvalitet. Mange konkurrerende tilbud kan tære på 

totaltbelasningen.  

 

- Viktig å prioritere de aktivitene og samlingene vi har. 

- Ha kvalitet på det vi har. 

 

Team Beijing: Bra start. God komunikasjon og inspirerende for utøverne! 

 

SGP: Tschagguns og Obersdorf: Espen Bjørnstad, Harald Riiber, Jens Oftebro, Einar 

Oftebro. (sponset flybillet) 

 

Planica: A-laget.  

 

Status A-laget: Bra samling i Italia. Jarl, litt eget opplegg, ellers på hugget. De eldste 

har litt igjen i hoppbakken. 

 

Skader: Jørgen litt kranglete kne. 

Espen og Mikko litt slitne, men kontroll. 

 

Ellers: samkjørt støtteapparat som fungerer bedre enn I fjor.  

 

Sponsor: Forhandler videre med 1881 

Block watne frem til Seefeld 

Auto plan avventer pga andre avtaler som må fullføres  

 

Sparebank 1 forsikringer forhåpninger? 

Fjøssystemer refohandlet. 

 

Klesavtaler: Craft ut. Odlo og swix?  

 

KK samling Lillehammer: 

 

Fredag 8. September 

  

18.00-20.00: 

- Kombinert-Norge status Ivar/Paul Einar 

- Antidoping? 

- Møte om uttakskriterer, Beito? Holdningsskaping rundt fair play og dress? Innspill 

av Erling? 

- Frode Kyvåg – Hvordan jobbe sammen? 

- Info Supersprint 

  

Lørdag 9. September 

  



09-11    KKmøte? 

10:00    Fri hopping Lysgårdsbakkene. 

12:30     Prolog Lillehammer Supersprint jenter først, deretter gutter. 

13.00    Presentasjon av 16 løpere som er kvalifisert til 1/8 finalene. 

13.15    Finalerunder. 

13.50    Premiesermoni. 

  

Søndag 10. September 

  

09:30     Prøveomgang k-90 – påfølgende omganger for supersprinten og 

Sommermesterskapet 

13.00     Langrenn Birkebeineren Skistadion eller Natrudstilen (foretrekker Birken) 

              Klasse B jenter  5 km 

              Klasse B gutter 5 km (15-16 år + de juniorer som ikke ønsker å delta i 

sommermesterskapet 

              Klasse A ”Sommermesterskapet” 10 km 

  

  

Utøveravtaler: mangler underskrift pga av utøverne ikke har fått avtalene tilsendt. 

Blir gjort så fort som mulig. 

 

Evt.  

Diskusjon rundt hopp/kombinert program og bakkestørrelse i Jr, VM. 

 

Kombinertrenn (k70) dagen før hopprennet (k90)  

Jenteplan: Norgescup og kombitreff før jul blir uttakskriterier for COC-rennene i 

Ottepa, Høydalsmo, Prøve JrVM og Fis Youth. Ikke Nizhni Tagil. Liten gruppe, 

skånsom reisebelasning. 

Seminar ila høsten, OLT vil bidra med kompetanse om ernæring. 

Møte 14.sept ang jentehopp / kombinert 

  


