
 

 

 

Referat – møte Kombinertkomiteen 190309 

 

Tid: Kl. 10:30-12:30 

Lørdag 9.mars 2019 

Sted: Holmenkollen Park Hotell 

 

Tilstede: Edgar, Linda (tlf), Tina, Gudmund, Roar, Ivar, Eiliv (ref.) 

Leder KK innledet med noen betraktninger rundt årets sesong, med særlig vekt på årets VM 

og J.M. Riibers seier i WC, men også med ros til arbeidet på jentesida (COC). 

 

Sakliste 

1. Møtet godkjente saksliste og innkalling 

2. Møtet godkjente referat fra møtet i Trondheim 26.januar 2019 

3. Status sportslig WC/ COC  

Ivar redegjorde for status sportslig nå på tampen av sesongen: Norge har hatt 12 
løpere som har tatt WC-poeng i sesongen, vi er beste nasjon i VM, vinner 
nasjonscupen, gode plasseringer av jentene i COC, lagsølv i junior-NM for herrer. Som 
beste nasjon i COC, kan Norge få et utvidet antall løpere i COC til høsten dersom 
dette fortsetter. 

Ivar slår fast at «vi er verdens beste kombinertnasjon og er der vi skal være». Likevel 
må kombinert ha sterkt fokus på rekruttering og en god innsatsfaktor for dette er 
organisering gjennom regionale sentra hhv i Oslo, Lillehammer og Trondheim.  

Ros også til satsingen Camp 1881 i Bærum 9.februar – Halvparten av de vel ett tusen 
frammøtte unge prøvde hoppbakken og er i så måte potensielle kombinertutøvere. 

4. Rekruttering 

a) Ivar redegjorde for møte m hopp sportslig fredag 8.mars. Tema var rekruttering 
jenter og særlig hvordan «jenteprosjektet» i aksen Olympiatoppen - kombinert – 
hopp skal organiseres. OT støtter prosjektet med 400K.  

Ift rekrutteringsspørsmålet er det enighet i KK om «å stå i verdiene» samt holde 
fast på prinsippet om «å la utøveren ha det siste ordet».  

Representanter for KK setter opp et møte m/OTs Helge Bartnes i uke 11/19. 

b) Roar redegjorde for ulike deltakertall i Solan Gundersen og Hovedlandsrennet. De 
eldste klassene har flest utøvere, og det kan derfor virke som rekrutteringen 



 

 

svikter litt i de yngste. Dette kan likevel variere ut fra hvor i landet arrangementet 
kjøres. 

Nordland Fylkeskommune vurderer å starte ei skilinje i nordiske grener i Mo i 
Rana. 

Camp 1881 – (omtalt under pkt. 3) 

  

 KK beslutter å sette opp et møte mellom 1881 og Rekrutteringsutvalget (Roar, Jan 
Christian Bjørn, Ove Leiråmo og Inge Oftebro). Hensikten er å stake ut mer målrettet 
aktivitet a la Camp 1881. Møtet skal også diskutere muligheten av å opprette en utstyrsbank 
– der unge utøvere kan låne/bytte skiutstyr.  

 

5. Regnskap Q1/19 - 

Ivar redegjorde for økonomi så langt i 2019. Et nytt økonomisystem er installert, men 
ennå ikke «oppe og går» med rapporter. Avventer nytt KK-møte (se post under Evt.)  

  

6. NM del 2 

Arrangeres i Midtstua fredag 29, lørdag 30. og søndag 31.mars. Klasse 16 og oppover, 
bankett m eliteutøvere på kvelden. 

 

7. Eventuelt 

KK setter opp møte ifm NM del 2. Innkalling kommer ila neste uke og vil inneholde 

mer utførlig informasjon, men pr. nå blir møtedagen lørdag 30.mars. 

 

 

Holmenkollen 9.3.2019 

 

Eiliv Flakne 

(ref) 


