
 
 
Referat – møte Kombinertkomiteen 

 

 
 

Tid: kl. 16:00, lørdag 26.januar 2019 

Sted: Clarion Hotell & Congress, Trondheim 

Tilstede: Edgar Fossheim, Linda Svendsrud, Tina W Frøseth, Roar Eggen, Gudmund Storlien, 

Ivar Stuan, Eiliv Flakne -ref 

 

Saker 

1. Møtet godkjente saksliste og innkalling til møtet 
2. Møtet godkjente referat fra KKs møte på Gardermoen 20181211  
3. Status sportslig WC/ COC/ JR VM/ Nordisk  v sportssjef  

• Sterke prestasjoner i senior- og juniorklasser for begge kjønn viser at vi pr 
ultimo januar -19 er verdens ledende kombinertnasjon. 

• Modellen m 3 team (Oslo/Lillehammer/Trondheim) ble trukket fram som en 
grunnleggende forutsetning for prestasjonene. 

• Kombinertkomiteen uttrykte stor tilfredshet med sportslig utvikling og 
resultat. Poengterte viktighet av fokus på forestående VM i Seefeld. 

4. Regnskap 2018 – status   
• Regnskapet viser 14,0 MNOK i kostnader og 13,9 MNOK i inntekter 
• Kombinert har da betalt inn 500’ til NSF. Det gjenstår noe fakturering av 

bonuser – disse vil komme inn som en pluss i 2019-regnskap. 
• Leder KK er fornøyd med hvordan økonomiutviklingen i Kombinert har vært. 

Likevel avgjørende å holde fokus på kostnadsutvikling og tilstrebe «å ha en del 
penger på bok» 

5. Budsjett 2019 – prognose  
• Kombinert har 14,8 MNOK i budsjett. Dette revideres i april. 

6. Hvordan jobbe i FIS  v Paul Einar Borgen, medlem av kombinertkomiteen, FIS 
• Borgen redegjorde for organiseringen av FIS samt hvordan kombinert spiller 

inn. Leder KK pekte på hvordan KK bør styrke dialogen mellom KK – Sport – 
FIS v Borgen for best mulig å utnytte denne kanalen.  

7. Jentesatsingen framover og rekruttering generelt v nestleder Linda Svendsrud. 
• Jentesatsinga må trolig ta et nytt steg fram mot neste sesong. Se på 

organisering, evt et bedre samarbeid m hoppsegmentet. 
• KKs syn er at «utøveren skal stå i sentrum. Det er utøveren som må ta en slik 

beslutning, og så skal kombinertmiljøet gi gode råd underveis.»  
• Thomas Kjelbotn, trener for kvinner junior, pekte på hvordan rekruttering skal 

ivaretas framover. Viktig å beholde 3-teamsmodellen. 
8. Kommunikasjon – tiltak for bredere omtale av kombinertsporten 



• Enighet om å styrke arbeidet med posisjonering og arbeidet med mer 
synlighet i media. Sport inviterer til diskusjon etter sesongslutt i april. 

9. Eventuelt 
• KK Leder redegjorde for forslag til bonusordninger for sportssjef. Tilslutning til 

forslaget fra et samlet KK  

 


